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Turpinās bronzas monētas 
pasniegšanas tradīcija 

novada jaundzimušajiem 
bērniem

Lai atbalstītu ģimenes un ģimeniskās vērtības, un godinātu novadā dzi-
mušos bērnus,  Smiltenes novada dome turpina jau aizsākto tradīciju – bron-
zas monētas pasniegšanu novada jaundzimušajiem bērniem.

Pasaulē nav nekā svētāka par bērnu, kuram ir vajadzīgas gan vecāku 
rūpes, mīlestība, gan sakārtota dzīves vide, kur augt, dzīvot, mācīties un strā-
dāt. Bērni ir mūsu nākotne, tāpēc Smiltenes novada domei ir svarīgi vairāk 
izrādīt uzmanību katram jaundzimušajam bērniņam un viņu vecākiem, kuri  
par savu dzīvesvietu un pasaules iepazīšanas vietu ir izvēlējušies tieši Smil-
tenes novadu.

Atzīmējot Latvijas simtga-
des gadu, ir radīts jauns mākslas 
darbs – liela formāta burti „ES 
ESMU LATVIJA”, kuri turpmā-
kos mēnešus apceļos visus Smilte-
nes novada pagastus, ļaujot ikvie-
nam novada iedzīvotājam simt-
gades svētkus sajust savā pilsētā, 
pagastā, savās mājās.

Kā skaidro Smiltenes novada 
domes Saimnieciskās darbības no-
daļas Teritorijas apsaimniekošanas 
speciāliste un ceļojošo burtu autore 
Agija Kukaine: „Ceļojošie burti ir 
atgādinājums ikvienam Smiltenes 
novada iedzīvotājam palūkoties ap-

Atzīmējot Latvijas simtgadi, 
Smiltenes novadā radīti 

ceļojošie lielformāta burti

kārt, novērtēt to, ko dzīve mums ir 
sniegusi. Mēs ikviens esam īpašs. 
Mēs esam pamats mūsu novadam 
un Latvijai.”

„Es esmu Latvija” ir valsts sim-
tās gadadienas svinību vēstījums 
– aicinājums un atgādinājums, ka 
Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, 
kuri veltījuši savu dzīvi neatkarīgas 
valsts tapšanai un pastāvēšanai, vei-
do tās tagadni un liek pamatus rītdie-
nai. Radot šā gada novada svētku no-
formējumu  – lielformāta burtus, par 
pamatu ir izvēlēts tieši šis vēstījums. 
Katram no ceļojošajiem burtiem „ES 

turpinājums 2. lpp.

turpinājums 7. lpp.

Latviju veido mūsu domas 
un darbi, mūsu ikdiena. Arī valsts 
simtgades svinību galvenais vēstī-
jums skan „ES ESMU LATVIJA”. 
Šis vēstījums atgādina, ka Latvijas 
galvenā vērtība ir tās cilvēki.

Latvijas valsts simtgades 
zīmē notiekošie XXVI Vispārējie  
latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētki norisināsies Rīgā no 2018. 
gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. 
Dziesmu un deju svētki ir tautas iz-
cilākais kultūras meistardarbs, kas 
izturējis laika pārbaudi. Tie ir kļuvu-
ši par nacionālas un  starptautiskas 

Vasaras sezonu Jāņukalnā atklās 
ar  dziesmu un deju svētku ieskaņas 

koncertu „Es esmu Latvija”
nozīmes notikumu, kas sauc kopā 
un saliedē latviešus visā pasaulē, 
vieno dažādas paaudzes un tautības.
No Pirmajiem svētkiem 1873. 
gadā ar 1000 dziedātājiem tie iz-
auguši par varenu kustību – XXVI 
Vispārējos Dziesmu un XVI Deju 
svētkos gatavojas piedalīties ap
40 000 dalībnieku (3421 amatier-
mākslas kolektīvs). No Smiltenes 
novada uz svētkiem dosies vairāk 
nekā 500 amatiermākslas dalībnie-
ki. Spēks un varenība! 

Vasaras sezonu Jāņukalnā at-
klāsim ar skaistu, sirsnīgu dziesmu 

un deju svētku ieskaņas koncertu 
„Es esmu Latvija”. Koncertā pie-
dalās Smiltenes novada deju ko-
lektīvi, kori un mazie Cālīši no 
mūsu novada. Koncerta režisors 
Valdis Lūriņš. Plkst. 22.00 lustīga 
balle kopā ar grupām „Labvēlīgais 
tips” un „Sarīkojumu ansamblis”. 
Atnāc arī Tu, mēs Tevi gaidīsim!

Ar lepnumu par savu Smilteni, 
novadu, ar ticību par savu Latviju!

Pārsla Jansone,  
Smiltenes novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja 
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Smiltenes novada Domes lēmumi
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

15. Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
„Šķipeles”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 9444 007 
0032. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
9444 007 0032 sadalīt divās daļās:

15.1. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar 
Nr. 1, kadastra apzīmējums 9444 007 0274), 
kas projektēta 12.3 ha platībā, saglabāt nosau-
kumu „Šķipeles 2”, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 12,3 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101);

15.2. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar 
Nr. 2, kadastra apzīmējums 9444 004 0275), 
kas projektēta 11,5 ha platībā, piešķirt nosau-
kumu „Kalna Šķipeles”, Bilskas pagasts, Smil-
tenes novads. Zemes vienībai 11,5 ha platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (kods 0201).  

16. Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
„Pūces”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 9444 009 
0031. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
9444 009 0031 sadalīt divās daļās:

16.1. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar 
Nr. 1, kadastra apzīmējums 9444 009 0023), 
kas projektēta 36,32 ha platībā, saglabāt nosau-
kumu „Pūces”, Bilskas pagasts, Smiltenes no-
vads. Zemes vienībai 36,32 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101);

16.2. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar 
Nr. 2, kadastra apzīmējums 9444 009 0024), 
kas projektēta 10,77 ha platībā, piešķirt nosau-
kumu „Pūču mežs”, Bilskas pagasts, Smilte-
nes novads. Zemes vienībai 10,77 ha platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (kods 0201). 

17. Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
„SIA Palsa”, Variņu pagastā, Smiltenes nova-
dā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9490 
003 0260. Zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 9490 003 0260 sadalīt divās daļās:

17.1. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar 
Nr. 1, kadastra apzīmējums 9490 003 0450), 
kas projektēta 2,9 ha platībā, saglabāt nosau-
kumu „SIA Palsa”, Variņu pagastā, Smiltenes 
novadā. Zemes vienībai 2,9 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101).

17.2. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar 
Nr. 2, kadastra apzīmējums 9490 003 0451), 
kas projektēta 1,4 ha platībā piešķirt nosau-
kumu „Lazdaines”, Variņu pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 1,4 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101). 

18. Iznomāt E.B. zemes vienības Drandu 
iela 24, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 
006 0501, daļu 0,24 ha platībā suņu paklausī-
bas apmācības laukuma ierīkošanai līdz 2022.
gada 31. decembrim.

19. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
9446 003 0237 0,09 ha platībā – zeme dzelz-
ceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 
Noteikt Variņu pagasta īpašuma „Ķempji” 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9490 
002 0069 dalīto nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi (turpmāk – NĪLM): 

19.1. NĪLM 0,2 ha platībā noteikt – rūp-
nieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 
1001);

19.2. NĪLM 0,5 ha platībā noteikt – lauk-
saimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve 
(kods 1003).

20. No Bilskas pagasta nekustamā īpašu-
ma „Ezernieki”, kadastra numurs 9444 004 
0194, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 9444 011 0140,  5,07 ha platībā, un 

mainīt nosaukumu no „Ezernieki” uz „Veczi-
lakši”, Bilskas pagasts, jo paredzēts pievienot 
esošajam īpašumam „Veczilakši”.

21. Iznomāt medību tiesības un slēgt me-
dību tiesību nomas līgumu ar biedrību „Me-
dību sporta klubs „Grundzāle””, reģistrācijas 
Nr. 4000801368, juridiskā adrese: „Vaiņagi”, 
Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, par 
šādām Smiltenes novada pašvaldībai pie-
derošām zemes vienībām ar kopējo platību 
28,0678 ha:
21.1. 94580020136 „Bezdibeņa ezers” 1,8 ha;
21.2. 94580020097 „Aumeistaru purvs” 6,3 
ha;
21.3. 94580020124 „Strēlnieki” 1,7 ha;
21.4. 94580020131 „Strēlnieki” 1,6 ha;
21.5. 94580020148  „Prīmaņi” 0,9738 ha;
21.6. 94580020021 „Mūrnieki” 1,8 ha;
21.7. 94580020091 „Gobas dārzs” 2,7066 ha;
21.8. 94580020121 „Ozolkalns” 7,7 ha;
21.9. 94580020149 „Sīļu karjers” 2,62 ha;
21.10. 94580020154 „Priežkalna skola” 0,8674 
ha.

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumiem. 

23. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 
006 0417 ar kopējo platību 1,28 ha un uz tās 
esošo mājīpašumu, kas sastāv no vienas dzīvo-
jamās ēkas un divām saimniecības ēkām, kas 
atrodas Blomes pagastā, „Krūmiņi”. 

24. Par zemes reformas pabeigšanu Smil-
tenes novada Smiltenes pilsētā.

25. Atcelt Smiltenes novada domes 2018. 
gada 28. februāra lēmumu Nr. 110 (protokols 
Nr. 4, 3.4.8.§.) un 2018. gada 28. marta lēmu-
mu Nr. 196 (protokols Nr. 6, 1.1.5.§.) par dzī-
vokļa īpašuma „Silva 10”– 5, Silvā, Launkal-
nes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu.

26. Sagatavot un iesniegt Valsts reģio-
nālās attīstības aģentūrā projekta pieteikumu 
„Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašval-
dībām sadarbībā ar NVO” par kopējo summu 
22 476,46 euro (divdesmit divi tūkstoši četri 
simti septiņdesmit seši euro 46 centi).

27. Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA 
„Smiltenes NKUP” (vienotais reģistrācijas Nr. 
43903000435) par likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktos noteik-
to pašvaldības autonomo funkciju – organizēt 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un 
gādāt par savas administratīvās teritorijas lab-
iekārtošanu un sanitāro tīrību, tajā skaitā ielu, 
ceļu un laukumu uzturēšanu, parku, skvēru un 
zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, kapsētu iz-
veidošanu un uzturēšanu – izrietošu pārvaldes 
uzdevumu veikšanu Smiltenes novada Smilte-
nes pilsēta administratīvajā teritorijā, tas ir:

27.1. Smiltenes pilsētas parku, skvēru, iet-
vju, publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo 
zonu uzturēšanu un sakopšanu, tajā skaitā:

27.1.1. koku un krūmu stādīšanu un uztu-
rēšanu;

27.1.2. puķu stādīšanu, puķu dobju kopša-
nu un uzturēšanu;

27.1.3. parku, skvēru, zaļo zonu un citu 
publiskā lietošanā esošo teritoriju uzturēšanu, 
tajā skaitā, pļaušanu;

27.1.4. citu publiskā lietošanā esošās teri-
torijas uzkopšanas darbu veikšanu;

27.2. Smiltenes pilsētas kapsētu uzturēša-
nu;

27.3. sabiedrisko tualešu, tajā skaitā – pār-
vietojamo biotualešu publiskās vietās, uzturē-
šanu Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

27.4. lietus ūdens inženierkomunikāciju 
tīklu apsaimniekošanu un uzturēšanu Smiltenes 
pilsētā, tajā skaitā: 

27.4.1. Tepera ventīļu mājas apkalpošana;
27.4.2. lietus ūdens savācējaku tīrīšana un 

remonts;
27.4.3. caurteku tīrīšana;
27.4.4. Tepera brīvslūžu, Vidus ezera, Tilt-

leju ezera, Brutuļu ezera slūžu ūdens līmeņa 
regulāciju, uzraudzību, atkalšanu no ledus;

27.4.5. citu ar lietus ūdens inženierkomu-
nikācijas tīklu apsaimniekošanu un uzturēšanu 
saistītu darbu veikšanu.

28. Saskaņot biedrības „Sabiedrība un at-
tīstība”, reģ. Nr. 50008217441, 2 (divu) steļļu 
un vienas datorprogrammas uzstādīšanu un 
lietošanu pašvaldības ēkā – Tautas lietišķās 
mākslas studijas „Smiltene” telpās Atmodas 
ielā 2 (kadastra numurs 9415-001-1002-001), 
Smiltenē, LV-4729, uz laiku līdz 2025. gada 
30. septembrim.   

29. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risi-
nāšanā.

30. Atbalstīt projekta iesnieguma sagata-
vošanu Darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” specifi skā atbalsta mērķa 9.3.1. 
„Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu ap-
rūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti 
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 
9.3.1.1. pasākuma „Pakalpojumu infrastruk-
tūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īs-
tenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases 
kārtā.

31. Atļaut A.K. savienot valsts amatperso-
nas amatu pašvaldībā – Apstādījumu saglabā-
šanas komisijas priekšsēdētāja ar saimniecisko 
darbību, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienes-
tā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā 
ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. 

32. Lai nodrošinātu ERAF projekta (Nr. 
5.6.2.0/17/I/023) „Smiltenes pilsētas publiskās 
infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanai, II kārta” fi nansēšanu, 2018. 
gadā ņemt aizņēmumu līdz 1 007 094,00 euro 
(viens miljons septiņi tūkstoši deviņdesmit čet-
ri euro 00 centi) apmērā no Latvijas Republikas 
Valsts kases.

33. Pieņemt zināšanai SIA „Līvena aptie-
ka” 2017. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

33.1. bilances kopsumma 199 643,00 
euro;

33.2. pārskata gada peļņa pēc nodokļiem 
38 972,00 euro.

34. pieņemt zināšanai SIA „Sarkanā Krus-
ta Smiltenes slimnīca” 2017. gada pārskatu ar 
šādiem rādītājiem:

34.1. bilances kopsumma 1 197 109,00 
euro;

34.2. pārskata gada zaudējumi 65 991,00 
euro.

35. pieņemt zināšanai SIA „Smiltenes 
NKUP” 2017. gada pārskatu ar šādiem rādītā-
jiem:

35.1. bilances kopsumma 10 060 660 
euro;

35.2. pārskata gada peļņa pēc nodokļiem 
44 836 euro.

Evita Sirmā, 
Kancelejas nodaļas vadītaja 

2018. gada 25. aprīlī notika kārtējā do-
mes sēde, kurā tika pieņemti lēmumi:

1. Iecelt Smiltenes mūzikas skolas direk-
tora amatā Edgaru Roslovu, amata pienākumus 
uzsākot veikt ar 2018. gada 11. jūniju, nosakot 
pārbaudes termiņu līdz 2018. gada 10. septem-
brim.

2. Noteikt, ka zemes vienība, kadastra ap-
zīmējums 9448 003 0248, 0,1566 ha platībā, ir 
zemes starpgabals.

3. Uzsākt nekustamā īpašuma „Liepas”, 
Vidzemē, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, 
kadastra numurs 9448 003 0248, kas sastāv 
no zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 
9448 003 0248,  0,1566 ha platībā, atsavināša-
nas procedūru.

4. Uzsākt nekustamā īpašuma „Akacis”, 
kadastra numurs 9470 003 0345, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9470 003 0345 0,1378 ha platībā atsavināšanas 
procedūru.

5. Uzsākt dzīvokļa īpašuma „Raibaci” – 5, 
Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes no-
vadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 5, 558/3384 
kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzī-
vokļu mājas, 558/3384 kopīpašuma domā-
jamās daļas no sešām saimniecības ēkām un 
558/3384 kopīpašuma domājamās daļas no 
mājai piesaistītā zemesgabala atsavināšanas 
procedūru.

6. Slēgt ar A.Z. pirkuma līgumu par ne-
kustamā īpašuma „Meža Vārniņas” -3, Lau-
nkalnes pagastā, pārdošanu par summu 1600 
euro (viens tūkstotis seši simti euro), pircējam 
samaksu veicot  uz nomaksu uz 12 mēnešiem 
no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

7. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Smil-
dziņas”, Launkalnes pagastā, kadastra nu-
murs 9470 003 0284, brīvo cenu 11600 euro 
(vienpadsmit tūkstoši seši simti euro), t.sk. par 
zemi 11600 euro (vienpadsmit tūkstoši seši 
simti euro). Atsavināt valsts akciju sabiedrībai 
„Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas Nr. 
40003356530, nekustamo īpašumu „Smildzi-
ņas”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, 
kadastra numurs 9470 003 0284,  0,4499 ha 
platībā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9470 003 0284.

8. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 
94460060146001 piešķirt adresi „Apses”, Blo-
mes pagasts, Smiltenes novads.

9. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 
94460060146002 piešķirt adresi „Kalna 
Braslas”, Blomes pagasts, Smiltenes novads.

10. Funkcionāli saistītām ēkām ar ka-
dastra apzīmējumu 94460060146006 un 
94460060146007 piešķirt adresi „Kalna Ceri-
ņi”, Blomes pagasts, Smiltenes novads.

11. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 
94460060146008 piešķirt adresi „Kalna Birz-
staliņas”, Blomes pagasts, Smiltenes novads.

12. Likvidēt adresi Valmieras iela 11B 
k–34, Smiltene, Smiltenes novads.

13. Mainīt nekustamajam īpašumam „Aka-
ciss”, Silvā, Launkalnes pagastā, kadastra nu-
murs 9470 003 0345, nosaukumu uz „Akacis”, 
Silva, Launkalnes pagasts. 

14. Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
„Zālītes”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 9444 004 
0042. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
9444 004 0042 sadalīt divās daļās:

14.1. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar 
Nr. 1, kadastra apzīmējums 9444 004 0095), 
kas projektēta 0,6 ha platībā, saglabāt nosau-
kumu „Zālītes”, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 0,6 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101);

14.2. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar 
Nr. 2, kadastra apzīmējums 9444 004 0096), 
kas projektēta 2,4 ha platībā, piešķirt nosau-
kumu „Mežezeri”, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpa-
šumam „Mežezers”. Zemes vienībai 2,4 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

ESMU LATVIJA” ir sava nozīme, savs kods,  
kur atspoguļojas Smiltenes novada svarīgākās 
vērtības – novada iedzīvotāji, viņu ieguldījums 
izglītībā, uzņēmējdarbībā,  kultūras  un sporta 
tradīciju uzturēšanā, dabas vērtību saglabāša-
nā. Burti atgādina to, ko mēs esam piedzīvo-
juši tūrismā, mūzikā, labdarības akcijās, kā arī 
to, cik daudz mums jāpaveic, jo tikai kopā mēs 
veidojam vidi, kur dzīvot un attīstīties. 

Ceļojošie burti „ES ESMU LATVIJA” 
turpmākos mēnešus – no maija līdz novembrim 
– apceļos visus Smiltenes novada pagastus. 
Smiltenes pilsētā ceļojošie burti tiks izvietoti 
līdz 31. maijam, pēc tam no 1. līdz 17. jūnijam 
Smiltenes pagastā, Bilskas pagastā no 18. jūni-
ja līdz 8. jūlijam, Grundzāles pagastā no 9. līdz 
31. jūlijam, Palsmanes pagastā no 1. līdz 19. 
augustam, Variņu pagastā no 20. augusta līdz 
9. septembrim, Launkalnes pagastā no 10. līdz 
30. septembrim, Brantu pagastā no 1. līdz 18. 
oktobrim, Blomes pagastā no 19. oktobra līdz 
4. novembrim, Smiltenes pilsētā ceļojošie burti 
atgriezīsies no 5. līdz 30. novembrim. 

Svinēsim Latvijas valsts simtgadi, sagai-
dīsim to godam un cienīgi, lepni un priecīgi! 
Mēs esam Latvija! 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

un praktikante Samanta Sanda Ozoliņa

turpinājums no 1. lpp.
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Pašvaldībā

Smiltenes novada dome informē un 
atgādina, ka Smiltenes novadā izvietotos 
speciālos konteinerus drīkst izmantot ti-
kai šķiroto atkritumu izmešanai. Diem-
žēl, pēdējā laikā vairakkārt sastopamies 
ar faktu, ka iedzīvotāji speciālajos kontei-
neros un pie tiem izmet dažādus sadzīves 
atkritumus.

Līdz šā gada 11. jūnijam tiks izvērtēti 
visi Smiltenes pilsētā un Smiltenes novada 
pagastos esošie šķiroto atkritumu punkti. Ja 
situācija neuzlabosies un konteineros tiks 
konstatēti sadzīves atkritumi – tiks lemts par 
atsevišķu konteineru noņemšanu.

Jebkurš Smiltenes novada iedzīvotājs ir 
tiesīgs mest savus sašķirotos atkritumus spe-
ciālajos konteineros, turklāt tā ir ekskluzīva 
bezmaksas iespēja, bet jāievēro, ka vienā 
speciālajā konteinerā jāmet – tikai papīra, 
metāla vai plastmasas iepakojumus, bet otrā 
stikla iepakojumus – pudeles un burkas. Sī-
kāka informācija par atkritumu šķirošanu ir 
pieejama www.zaao.lv. Šķiroto atkritumu 
konteinerus nedrīkst izmantot citu sadzī-
ves atkritumu izmešanai! 

Iedzīvotāji, kas sadzīves atkritumus 
šķiro godprātīgi, tos bez maksas vienmēr 
var nodot EKO laukumā Limbažu ielā 8, 
Smiltenē. EKO laukuma darba laiks: pirm-

Speciālos atkritumu konteinerus drīkst 
izmantot tikai šķirotiem atkritumiem!

PAR KASI
No jūlija regulāros maksājumus Smiltenes 

NKUP kase, Pils ielā 3a, un pagastu pārvaldēs ne-
pieņems. Turpmāk samaksu par mūsu sniegtajiem 
pakalpojumiem varēsiet veikt bankās vai pastā.

Skaidrā naudā kasē pieņems maksājumus tikai 
par asenizācijas un apbedīšanas pakalpojumiem 

SIA „Smiltenes NKUP” vienotais reģistrācijas 
numurs un  norēķinu konti ir norādīti rēķinā. 

PAR RADIATORU MAIŅU
Ir beigusies apkures sezona un daudzi jautā, 

kas jādara, lai veiktu radiatoru vai konvektoru no-
maiņu, tāpēc skaidrojam, ka ir jāievēro sekojoši 
nosacījumi:
vispirms jāuzraksta iesniegums (mājas lapā 

vai atnākot pie mums uz biroju) un jāiepazīstas ar 
tehniskajiem noteikumiem;
 jāiesniedz saskaņošanai SIA „Smiltenes 

NKUP” siltumapgādes un ventilācijas sistēmu 
projektēšanā sertifi cēta speciālista apliecināta ra-
diatoru vai konvektoru nomaiņas skice, tajā uzrā-
dot jauno apkures radiatoru vai konvektoru nepie-
ciešamās jaudas parametru aprēķinu;
 radiatoru vai konvektoru nomaiņas laiks 

jāsaskaņo ar dzīvojamās mājas iekšējo siltumtīk-
lu apkalpojošo santehniķi vai mājas pārvaldnieku 
Jāni Liniņu (telefons 28341495), uzrādot saskaņo-
to skici.

Pēc radiatoru vai konvektoru nomaiņas ob-
ligāti veicama stāvvada hidrauliskā pārbaude, to 
veicam mēs. Sīkāk meklē informāciju mūsu mājas 
lapā vai zvanot mums. 

PAR DŪMU DETEKTORIEM
 Ministru kabineta noteikumi Nr.  238 „Uguns-

drošības noteikumi” stājās spēkā jau 2016. gada 1. 
septembrī, bet atsevišķām minēto noteikumu pra-
sībām noteikts pārejas periods.

Ugunsdrošības noteikumi nosaka noteiktas 
ugunsdrošības prasības fi ziskajām un juridiska-
jām personām. Piemēram, ka sākot ar 2020. gada 
1. janvāri autonomie dūmu detektori obligāti jā-
uzstāda visās mājās un dzīvokļos, ja vien tie nav 
jau aprīkoti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes signalizācijas sistēmu. Vienkāršā-
kais tehniskais risinājums cilvēku aizsardzībai no 
ugunsgrēka traģiskajām sekām ir uzstādīt mājoklī 
dūmu detektoru, kas par telpā izveidojušos sadū-
mojumu brīdina ar spalgu skaņas signālu. Tas ļauj 
iedzīvotājiem savlaicīgi, pat naktī, pamanīt uguns-
grēka izcelšanos un pamest degošās telpas.

Ugunsgrēka autonomais detektors ir neliela 
izmēra ierīce, kas patstāvīgi spēj konstatēt telpā 
izveidojušos ugunsgrēka faktorus (dūmu koncen-
trāciju, siltumu) un par to ar spalgu, 80 dB skaņas 
signālu aptuveni pusstundu nepārtraukti brīdināt 
mājokļa iemītniekus. Ugunsgrēka autonomais de-
tektors darbojas no autonoma strāvas avota. Vis-
biežāk tā ir 9 voltu (V) „kronas” tipa baterija.

Iesakām izvietot pa vienam detektoram katrā 
telpā, kurā uzturas mājokļa iemītnieki. Taču ne 
virtuvē, kur ēdiena gatavošanas laikā iespējams 
pastāvīgs piedūmojumus, uz kuru detektors reaģēs 
nepārtraukti.

Smiltenes NKUP aicina iedzīvotājus parūpē-
ties par savu un līdzcilvēku drošību un jau tagad 
dzīvokļos vai dzīvojamās mājās ierīkot dūmu de-
tektorus. Šobrīd piedāvājam uzstādīt dūmu detek-
toru ar 2 gadu garantiju (tas neattiecas uz bateri-
jām) pa EUR 18,15 (ar PVN), tai skaitā darbs un 
materiāls. Iesniegumu vari rakstīt mūsu mājas lapā 
sadaļā  iesniegumi tiešsaistē.

KAPU SVĒTKI 
Smiltenes pilsētas kapos 15.  jūlijā  plkst.  11:00,

Meža kapos plkst. 13:00.
SVECĪŠU VAKARS 22. septembrī.

Smiltenes NKUP 

SIA Smiltenes 
NKUP ziņas

dienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 19.00, sestdienās no 
plkst. 12.00 līdz plkst.16.00, trešdienās un svētdienās – slēgts.

FIZISKĀS PERSONAS JURIDISKĀS PERSONAS
BEZ MAKSAS (NODODAMIE ATKRITUMU VEIDI)

Pudeļu stikls Pudeļu stikls
Papīrs Papīrs
Kartons Kartons
Polietilēns (LDPE – polietilēns; HDPE – piena 
pudeles; logu šķidruma kanniņas, sadzīves un 
ķīmijas iepakojums)

Polietilēns (LDPE – polietilēns; 
HDPE – piena pudeles; logu 
šķidruma kanniņas, sadzīves un 
ķīmijas iepakojums)

PET dzērienu pudeles PET dzērienu pudeles
Metāls Metāls
Nolietota sadzīves elektrotehnika, izņemot TV un 
monitorus

Pieteikt savākšanu pa tālr. 26132288

Krāsu bundžas
10 l no mājsaimniecības gadā bez maksas, katrs 
nākamais iepakojuma litrs EUR 1,65 + PVN

Krāsu bundžas
1,65 EUR/iepakojuma tilpuma litrs 
+ PVN

Luminiscentās spuldzes
10 gab. no mājsaimniecības gadā bez maksas, katra 
nākamā 0,21 EUR/gab. + PVN

Luminiscentās spuldzes
0,21 EUR/gab. + PVN

Baterijas un akumulatori Baterijas un akumulatori
Apavi Apavi
Eļļas fi ltri No juridiskām personām 

nepieņem
Motoreļļas, smēreļļas No juridiskām personām 

nepieņem
Koka paletes No juridiskām personām 

nepieņem
PAR MAKSU (NODODAMIE ATKRITUMU VEIDI)

Lielgabarīta atkritumi (mēbeles, matrači u.tml. liela 
izmēra priekšmeti)– EUR 18,63 + PVN par 1 m3

No juridiskām personām 
nepieņem

Celtniecības atkritumi (jaukti celtniecības atkritumi, 
piemēram: reģipsis, siltināšanas materiāli, 
ruberoīds) – EUR 24,05 + PVN par 1 m3

No juridiskām personām 
nepieņem

Celtniecības atkritumi (tīri, piemēram: tikai ķieģeļi, 
betons, fl īzes, apmetums, akmeņi) – 
EUR 12,50 + PVN par 1 m3

No juridiskām personām 
nepieņem

Zaļie atkritumu (lapas, zāle, sīkie zari) – 
EUR 10,00 + PVN par 1 m3

No juridiskām personām 
nepieņem

Vieglo automašīnu riepas – 2,50 EUR/gab. No juridiskām personām 
nepieņem

Logu stikls – 12,10 EUR/m3 No juridiskām personām 
nepieņem

TV, datoru monitori (CRT) – 4 EUR/gab. TV, datoru monitori (CRT) – 
4 EUR/gab.

TV, datoru monitori (LED, LCD) – 2 EUR/gab. TV, datoru monitori (LED, LCD) 
– 2 EUR/gab.

Lūgums iedzīvotājiem būt atbildīgiem un informēt pašvaldības 
policiju par personām, kas šķiroto atkritumu konteineros met 
sadzīves atkritumus!

Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļa

Izsludināta publiskā apspriešana par 
koku ciršanu pašvaldības ceļa ar kadastra 
Nr. 94900030358 nodalījuma joslā blakus 
Oktobra ielai 13 un Oktobra ielai 15 Vari-
ņos, Variņu pagastā, Smiltenes novadā.

Smiltenes novada domes Apstādīju-
mu saglabāšanas komisija, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu 
Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ār-
pus meža” 17. punktu, izsludina publisko 
apspriešanu no 31. maija līdz 14. jūnijam 
par koku ciršanas ieceri – 21 gab. liepām, 
kurām ir bojāti stumbri un līdz ar to apgrū-
tināta augšana. 21 gab. liepas, kuras plānots 
nozāģēt, atrodas ceļa nodalījuma joslā pos-
mā no iebrauktuves uz Tautas namu līdz ie-
brauktuvei uz sporta halli Oktobra ielā.

Ar Apstādījumu saglabāšanas komi-
sijas lēmumu un ar lietas materiāliem var 

Publiskā apspriešana par koku 
ciršanu Variņos 

iepazīties un publiskās apspriedes anketas 
iespējams saņemt un aizpildīt Variņu pagasta 
pārvaldē Oktobra ielā 3a, Variņos, Smiltenes 
novada domē Klientu apkalpošanas centrā 
Dārza ielā 3, Smiltenē, no 2018.gada 31. 
maija līdz 14. jūnijam pulksten 17.00.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks 
apkopoti un nodoti izvērtēšanai Smiltenes 
novada domes Apstādījumu saglabāšanas ko-
misijai. Pieņemtais lēmums tiks apstiprināts 
Smiltenes novada domes jūnija sēdē. 

Papildus informāciju par koku ciršanas 
ieceri var saņemt 2018. gada 31. maijā pulk-
sten 17.00 Variņu tautas namā, Oktobra 
ielā 13, Variņos vai Smiltenes novada domē, 
Saimnieciskās darbības nodaļā pie Teritorijas 
apsaimniekošanas speciālistes Agijas Kukai-
nes, Pils ielā 2, Smiltenē, tālrunis 64707868, 
e-pasts agija.kukaine@smiltene.lv. 

Dzimtsarakstu 
nodaļa informē
Smiltenes novada Dzimtsarakstu no-

daļā aprīļa mēnesī reģistrēti 14 jaundzi-
mušie – 10 zēni un 4 meitenes.

Aprīļa mēnesī reģistrēti 17 miršanas 
reģistri. Aizsaulē aizgājuši desmit vīrieši 
un septiņas sievietes. Miruši 7 – Smilte-
nes pilsētas iedzīvotāji, pa  2 – Blomes 
un Grundzāles  pagasta iedzīvotājiem 
un pa 1 –  Bilskas, Brantu, Launkalnes, 
Palsmanes un Smiltenes pagasta  un 
Ogres pilsētas iedzīvotājs.

Kopumā līdz 2018. gada 1. maijam 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 41 jaun-
dzimušais, noslēgtas 7 laulības un sastā-
dīti 63 miršanas reģistri.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  
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Aprīļa mēnesis Smil-
tenes novada bāriņtiesā 
bija nozīmīgs mēnesis- no-
slēdzās apmācības 10 jau-
nām audžuģimenēm no 
Smiltenes un apkārtējiem 
novadiem, kā arī Smilte-
nes novada domes valsts 
simtgades gada aprīļa mē-
neša pārsteiguma dāvana 
piešķirta bāriņtiesas pa-
kalpojuma saņēmējai. 

9. aprīlī Smiltenes no-
vadā noslēdzās Valsts bēr-
nu tiesību aizsardzības in-
spekcijas un Sociālo pakalpojumu 
aģentūras organizētās apmācības 
jaunajām audžuģimenēm, kur tika 
apmācītas 10 audžuģimenes no ap-
kārtējiem novadiem, starp kurām 3 
ģimenes no Smiltenes novada. 

Smiltenes novada bāriņtiesā 
zīmīgi sanācis tas, ka, turpinot Lat-
vijas valsts simtgades akciju, kad 
Smiltenes novada dome ik mēnesi 
iepriecina mēneša simto Smiltenes 
novada VPVKAC, iestāžu apmek-

Aprīļa simtais klients

Aicinām Smiltenes un Smil-
tenei tuvējo apkaimju pieaugušos 
iedzīvotājus, kuri vēlas atmest 
smēķēšanu, pieteikties smēķēšanas 
atmešanas grupā*. Nodarbības būs 
bez maksas un notiks no 15. maija 
līdz 5. jūnijam, Smiltenes Sociālā 
dienesta palīdzības istabā (Kalna-
muiža 2, Smiltenes pagastā). 

Informatīvās smēķēšanas no-
darbības notiks vienu reizi nedēļā, 
otrdienās no plkst. 18.00 līdz 21.00, 
turpat, Smiltenes Sociālā dienesta 
palīdzības istabā. Nākamā nodarbī-
ba 22. maijā. Uz nodarbībām aici-
nām ikvienu pilngadīgu, smēķējo-
šu Smiltenes vai Smiltenei tuvējo 
apkaimju iedzīvotāju, kurš vēlas 
atmest smēķēšanu vai ir saņēmis 
veselības aprūpes speciālista reko-
mendācijas pārtraukt smēķēšanu un 
ir motivēts to darīt. 

Aicinām pieteikties gan tos, 
kuri pirmo reizi domā par smēķē-
šanas atmešanu, gan arī tos, kuri 
jau kādreiz mēģinājuši atmest, bet 
nav izdevies. Nodarbību laikā spe-
ciālista vadībā būs iespēja saņemt 
palīdzību un atmest smēķēšanu, kā 
arī apgūt jaunas iemaņas, kā veik-
smīgi pārvarēt vēlmi atsākt smēķē-
šanu pēc atbalsta grupas nodarbību 
noslēguma. 

PIETEIKŠANĀS. Aicinām 
pieteikties, izmantojot interneta 
vietni www.nesmekesu.lv vai sū-
tīt pieteikumus uz e-pasta adresi 
atbalsts.atmesanai@gmail.com, 
e-pastā norādot sekojošu informā-
ciju – „Vārds, uzvārds, tālr. nu-
murs, – Smiltenes grupa”. Jautāju-
mu gadījumā aicinām sazināties ar 
organizatoriem, zvanot uz tālruņa 
numuru – 26180109.

Vairāk informācijas: 
ESparveselibu.lv, nesmekesu.lv

Veselības ministrija

Eiropas Sociālais 
fonds

* Atbalsta grupa notiek Veselības ministrijas projekta „Kompleksi ve-
selības veicināšanas un slimību profi lakses pasākumi” ietvaros. Līdz 2019. 
gada martam visā Latvijā notiks 50 smēķēšanas atmešanas atbalsta grupu 
nodarbības.

Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai norisinās LR Veselības ministrijas 
ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profi lakses pa-
sākumi” (identifi kācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros. Pilotprojektu realizē 
personu apvienība „Atkarības speciālistu apvienība”.

lētāju un pakalpojuma saņēmēju, 
aprīļa mēnesī pārsteiguma dāvanu 
saņēma novada bāriņtiesas pakalpo-
juma saņēmējs, kas šoreiz bija tieši 
audžuģimene. Ceturtdien, 19. aprīlī, 
Smiltenes novada bāriņtiesas sēdē 
tika skatīts jautājums par Mērijas un 
Jāņa Zirģeļu audžuģimenes statusu. 
Sēdes sākās ar Smiltenes novada 
domes izpilddirektora Kārļa Lapiņa 
uzrunu un svinīgu valsts karoga pa-
sniegšanu jaunajai audžuģimenei. K. 

Lapiņš uzrunā atzīmēja to 
nozīmīgo darbu, ko veiks 
audžuģimene, uzsākot au-
džuģimenes pienākumu 
pildīšanu. 

Nākamā dāvana tiks 
pasniegta maijā – simtajam 
Smiltenes novada VPV-
KAC apmeklētājam, kurš 
pieteiks Smiltenes nova-
da Valsts Zemes dienesta 
(VZD) pakalpojumu. 

Smiltenes novada bā-
riņtiesa informē, ka perso-
nas, kas vēlas sniegt atbal-

stu bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem to var izdarīt sekojošos 
veidos: 

• adoptētāji;
• viesģimene;
• audžuģimene;
• aizbildnis.
Plašāka informācija www.smil-

tene.lv.
Aurika Zīvere,

Smiltenes novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja

Uzsākti būvdarbi projekta 
„Smiltenes novada pašvaldības ceļu 
rekonstrukcija, 1. kārta” ietvaros, 
kur tiek veikti pārbūves darbi 5 paš-
valdības ceļos: 

- Kažauči – Strariņi, Smiltenes 
pagastā;

- Priežkalni – Bierņi, Grundzā-
les pagastā;

- Mētras – Jauncepļi, Palsmanes 
pagastā;

- Vidzemes šoseja – Dāmi, 
Launkalnes pagastā;

- Žīguru ceļš, Brantu pagastā.
Brantu pagastā Žīguru ceļa 

pārbūves darbu izpildi veic SIA 
Būvniecības fi rma „Virāža”, Smil-
tenes pagastā Kažauči – Stariņi un 
Palsmanes pagastā Mētras – Jaunce-
pļi  – SIA „Ķikuti – 99”, Launkalnes 
pagastā Vidzemes šoseja – Dāmi 
un Grundzāles pagastā Priežkalni –  
Bierņi  – SIA „Ceļinieks 2010”. Ko-
pējais ceļu rekonstrukcijas garums 
ir 9.24 km. 

Projekta realizācija kļuva ie-
spējama piesaistot Lauku atbalsta 
dienesta fi nansējumu Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības program-

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Uzsākta Smiltenes 
novada pašvaldības ceļu 
rekonstrukcija, I kārta  

mas 2014. – 2020. gadam pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta mērķis ir atbalstīt in-
vestīcijas publiskās ceļu infrastruk-
tūras kvalitātes uzlabošanai lauku 
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdar-
bību un saglabātu apdzīvotību. 

Projekta „Smiltenes novada 
pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. 
kārta” kopējās izmaksas ir EUR 
681 155,10, no kurām attiecināmās 
izmaksas ir EUR 463 426,83. 

Projektu paredzēts realizēt līdz 
2018. gada novembrim.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja

Smiltenes novada dome noslē-
gusi sadarbības līgumu ar Valsts iz-
glītības attīstības aģentūru (VIAA) 
par sadarbību Eiropas Savienības 
fondu darbības programmas „Iz-
augsme un nodarbinātība” 8.4.1. 
specifi skā atbalsta mērķa „Pilnvei-
dot nodarbināto personu profesio-
nālo kompetenci” Eiropas Sociālā 
fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 
„Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide” īstenošanā. 

Projekta mērķis – pilnveidot 
nodarbināto personu profesionālo 
kompetenci, lai laikus novērstu dar-
baspēka kvalifi kācijas neatbilstību 
darba tirgus pieprasījumam, veici-
nātu strādājošo konkurētspēju un 
darba produktivitātes pieaugumu.

Projekts tiks īstenots līdz 2022. 
gada 31. decembrim. Projekta īs-
tenotāji ir Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūra (VIAA) sadarbībā ar 
Latvijas pašvaldībām, Izglītības 
iestādēm, Nodarbinātības valsts 
aģentūru. 

Projekta ietvaros strādājošām 
personām vecumā no 25 gadiem 
līdz neierobežotam vecumam ar pa-
beigtu vai nepabeigtu izglītību būs 
iespējama gan kvalifi kācijas cel-
šana, gan arī pārkvalifi kācija. Mā-
cību maksu 90% apmērā sedz ES 

Smiltenes novada strādājošām 
personām būs iespēja 

pilnveidot profesionālo 
kompetenci

fondi un valsts, 10% ir strādājošā 
līdzmaksājums, nodarbinātajiem ar 
maznodrošinātās vai trūcīgas perso-
nas statusu mācības ir bez maksas.

Uzsākot īstenot, projekta aktivi-
tātes, tiks sniegta sīkāka informācija 
gan par mācību jomām un izglītības 
iestādēm, kurās varēs apgūt profe-
sionālās tālākizglītības, profesio-
nālās pilnveides vai arī pieaugušo 
neformālās izglītības programmas, 
gan par iespējām pieteikties mācī-
bām, gan arī par citiem ar šo projek-
tu saistītiem jautājumiem. 

Iepazīties un atrast interesējošas 
mācības var: tīmekļa vietnē www.
macibaspieaugusajiem.lv  un www.
viaa.gov.lv  vai sazināties ar pieau-
gušo izglītības koordinatoru paš-
valdībā, aicināsim iepazīties ar 
mācību piedāvājumu nākamajā 
kārtā, kas gaidāma šogad – va-
saras beigās. Plānots, ka mācību 
piedāvājums būs plašs un katram 
būs iespēja atrast sev vajadzīgo, lai 
pilnveidotos un augtu profesionālā 
līmenī.

Projekta kontaktpersona – 
Jūlija Egle, pieaugušo izglītības 
koordinatore, e-pasts: julija.egle@
smiltene.lv, tālr.:  64707588;  mob. 
tālr. 26370774. 

Aicinām Smiltenes iedzīvotājus 
pieteikties bezmaksas smēķēšanas 

atmešanas nodarbībām
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Smiltenes novada dome  iesnie-
dza projekta iesniegumu konkursā 
Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014. – 2020. gadam apakšpa-
sākuma 19.2 „Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju” 19.2.2. „Vie-
tas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
aktivitātē „Sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošana iedzīvotājiem”. Biedrība 
„Abulas lauku partnerība” un Lauku 
atbalsta dienests izvērtēja un apstip-
rināja projektu.

Projekta mērķis ir Launkalnes 
ciematā radīt iedzīvotājiem vietu 
fi ziskās attīstības veicināšanai un 

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis  projektu 
„Āra vingrošanas trenažieru iegāde un 

uzstādīšana Launkalnē”

veselības stiprināšanai, nodrošināt 
saskarsmes iespējas jauniešiem spor-
tojot kopā ar vecākiem, kolēģiem un 
draugiem, bezmaksas fi ziskā aktivi-
tātes svaigā gaisā ar ilgtspējīgu iz-
mantošanu, drošu vidi un estētisku 
noformējumu. Projekta ietvaros tiks 
uzstādītas sešas āra trenažieru iekār-
tas Launkalnes ciema aktīvās atpūtas 
laukumā.

Projekta kopējās izmaksas 
ir EUR 8470,67, no kurām Lau-

Smiltenes novada dome 
īsteno projektu „Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselī-
bas veicināšanai Smiltenes 
novadā” Nr. 9.2.4.2/16/
I/052. Aicinām Smiltenes novada 
iedzīvotājus piedalīties bezmaksas 
pasākumos. Projekta ietvaros ir pa-
redzētas šādas aktivitātes:

Lekcija „Par sirds veselību un 
dzīvotprieku”

2018. gada 9. jūnijā plkst. 12.00 
Smiltenes kultūras centra kinozālē, 
Gaujas ielā 1, Smiltenē, notiks bez-
maksas lekcija un tikšanās ar kar-
diologu, Latvijas Universitātes (LU) 
Kardioloģijas un reģeneratīvās medi-
cīnas zinātniskā institūta vadošo pēt-
nieku un Medicīnas fakultātes pro-
fesoru Andreju Ērgli.  Lekcijas tēma 
„Par sirds veselību un dzīvotprieku”. 
Andrejs Ērglis ir pasaulē atzīts spe-
ciālists, Paula Stradiņa Klīniskās 
universitātes slimnīcas Latvijas 
Kardioloģijas centra vadītājs, Latvi-
jas Kardiologu biedrības prezidents. 
Prof. Ērglis ir daudz darījis, lai Lat-
vijā ieviestu invazīvās kardioloģijas 
metodes. Kopā ar savu komandu 
viņš ir glābis tūkstošiem pacientu, 
ievērojami samazinot mirstību no 
sirds asinsvadu slimībām. Viņa va-
dībā Latvija sirds ārstēšanas jomā 
kļuvusi par līderi Eiropā. Andrejs 
Ērglis ir atzīts par „Gada cilvēku 
medicīnā 2014”. Apbalvots ar Tri-
ju Zvaigžņu ordeni.  Viņš uzskata, 
ka Latvijas iedzīvotāji var ne tikai 
sasniegt, bet arī kvalitatīvi nodzīvot 
līdz pat 120 gadiem. Lai to panāk-
tu, ir jāievēro veselīgs dzīvesveids, 

Aicinām iedzīvotājus piedalīties projekta 
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai Smiltenes novadā” aktivitātēs

jātrenējas fi ziski un garīgi, regulāri 
jāpārbauda veselība un nepiecieša-
mības gadījumā apzinīgi jāievēro 
ārstu norādījumi.

Nūjošanas nodarbības trene-
ra vadībā 

Nūjošanas nodarbībās varēs 
apgūt nūjošanas tehniku trenera va-
dībā un uzlabot vispārējo veselību. 
Nūjošanas process palīdz zaudēt 
lieko svaru, samazina sāpes un sa-
springumu plecu un kakla zonā. Tā 
ir droša fi ziska aktivitāte ar minimā-
lu ievainojumu risku. Ļoti efektīva 
visiem gadagājuma cilvēkiem, lai 
uzlabotu kustību spēju.

Nodarbību laiki:
Trešdienās  – 23., 30. mai-

jā plkst. 19.00,  pulcēšanās vieta pie 
Pilskalna sarga – Drandu ielas galā.

Piektdienās  – 18., 25. mai-
jā plkst. 10.00 – pulcēšanās vieta pie 
Tepera ezera āra trenažieriem.

Nodarbības turpināsies līdz 
oktobra mēnesim: trešdienās, plkst. 
19.00 – pie Pilskalna sarga – Dran-
du ielas galā un piektdienās, plkst. 
10.00 – pie Tepera ezera āra trena-
žieriem. 

Vingrošanas nodarbības bēr-
niem, fi zioterapeita vadībā 

Nodarbību mērķis ir sekmēt 
bērnu lokanību, veiklību, koordinā-
ciju un uzlabot fi zisko izturību, ap-
gūt vingrojumus, kas izmantojami 
ikdienā savas veselības uzlabošanai 

un mazināt mazkustīgu 
dzīvesveidu. Mūsdienās 
bērniem ir ļoti mazkustīgs 
dzīvesveids un līdz ar to 
samazinās fi ziskās aktivi-

tātes. Kopā ar neveselīgu uzturu tas 
rada liekā svara problēmas, kas bieži 
ir novērojamas bērniem Latvijā. Pa-
pildus jāmin arī augšanas un attīs-
tības traucējumi, stājas problēmas, 
traucēta fi ziskā un garīgā attīstība. 
Informācija un pieteikšanās pēc ie-
priekšēja pieraksta pie fi zioterapeita 
Didža Lūkina, tālr. 22016482.  

Radošās meistardarbnīcas 
novada ģimenēm ar bērniem

1. jūnijā plkst. 14.00 Bērnu 
rotaļu laukumā, pasākuma „Balta, 
balta mana sirds” laikā, sadarbībā 
ar Smiltenes tehnikuma skolotā-
jiem un audzēkņiem, aicinām  pie-
dalīties   radošās meistardarbnīcās  
„Ne vien gardi, bet arī veselīgi”. 
Meistardarbnīcu laikā ģimenes ie-
pazīs gastronomijas pasauli – pārti-
kas produktus gan fi ziski aptaustot 
un izpētot, gan tos nogaršojot un 
salīdzinot.   Notiks praktiskas no-
darbības, kopā gatavosim veselīgas 
uzkodas un būs idejas dažādu našķu 
pagatavošanai.

Lūdzam sekot līdzi turpmāka-
jiem plānotajiem pasākumiem, kas 
tiks publicēti pašvaldības mājasla-
pā www.smiltene.lv un laikrakstā 
„Smiltenes novada Domes Vēstis”.

Anita Šteinberga,
Sociālā darbiniece darbam ar 

ģimenēm un bērniem
 

Smiltenes pilsētā uzsākti Lim-
bažu ielas, Celtnieku ielas un Gaujas 
ielas posma no Valmieras ielas līdz 
pilsētas robežai būvdarbi projekta 
„Smiltenes pilsētas degradēto terito-
riju revitalizācija, I. kārtas” ietvaros. 
Par būvdarbu izpildi noslēgts līgums 
ar SIA „8 CBR”.

Projekta realizācija kļuva iespē-
jama piesaistot Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfi nansējumu 
Darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 5.6.2. specifi skā at-
balsta mērķa „Teritoriju revitalizāci-
ja, reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām” ietvaros.

Projekta mērķis ir palielināt 
privāto investīciju apjomu Smil-
tenes novadā, veicot ieguldījumus 
komercdarbības attīstībai nepiecie-
šamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī 
sakārtot un attīstīt degradētās ražo-
šanas teritorijas.

Atbilstoši sagatavotajam teh-

Uzsākti projekta „Smiltenes 
pilsētas degradēto teritoriju 

revitalizācija, I. kārtas” 
būvdarbi

niskajam projektam, paredzēts pār-
būvēt Celtnieku, Limbažu un Gau-
jas ielas posmus ar kopējo garumu 
1,17 km, kā arī veikt Limbažu ielas 
8 teritorijas degradētās teritorijas 
sakārtošanu un ražošanas ēkas izbū-
vi, ūdensapgādes, kanalizācijas un 
siltumapgādes pieslēguma izveido-
šanu, ārējo elektrisko tīklu, apgais-
mojuma pārbūvi, u.c.

Plānots, ka projekta rezultātā 
atbalstītajā teritorijā tiks radītas vis-
maz 64 jaunas darbavietas, komer-
santi veiks investīcijas vismaz EUR 
748 446 apmērā un tiks atjaunota 
ražošanas teritorija vismaz 3,93 ha 
platībā.

Projekta kopējās izmaksas ir 
EUR 2 906 761,23, no kurām  Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonda līdz-
fi nansējums ir EUR 1 333 910,00.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja

ku atbalsta dienests fi nansē EUR 
7623,60, savukārt pašvaldības līdz-
fi nansējums ir EUR 847,07.

Vairāk informācijas par Eiro-
pas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai (ELFLA) pieejams Eiro-
pas Komisijas tīmekļa vietnē http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-deve-
lopment-2014-2020/index_lv.htm

Zelma Mičule,
 Attīstības un plānošanas 
nodaļas projektu vadītāja 

Apstiprināts projekts „Aktīvās atpūtas disku golfa laukuma izveidošana 
Palsmanes internātpamatskolas apkārtnē”

Lauku atbalsta dienests ir iz-
vērtējis un apstiprinājis Smiltenes 
novada domes sagatavoto projek-
ta iesniegumu Nr. 18-09-AL10-
A019.2203-000003 „Aktīvās 
atpūtas disku golfa laukuma izvei-
došana Palsmanes internātpamat-
skolas apkārtnē”, kas tika iesniegts 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai Latvijas Lauku at-
tīstības programmas 2014. – 2020. 
gadam apakšpasākuma „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģi-

ju” ietvaros. 
Projekta mērķis ir izveidot 

diska golfa laukumu Palsmanes 
internātpamatskolas apkārtnē, pie-
dāvājot jaunu aktīvās atpūtas ie-

spēju Smiltenes novadā un veicinot 
sabiedrības iesaistīšanos fi ziskās 
aktivitātēs. Projekta ietvaros tiks 
izvietoti 9 diska golfa ķērājgrozi. 

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir EUR 8601,00, no kurām 
Lauku atbalsta dienesta līdzfi nan-
sējums ir EUR 7740,90.

Vairāk informācijas par Eiro-

pas Lauksaimniecības fondu lau-
ku attīstībai (ELFLA) pieejams 
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē 
http://ec.europa.eu/agriculture/
rural-development-2014-2020/in-
dex_lv.htm.

Ieva Dille, 
Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Tiek uzsākti būvdarbi projekta 
„Smiltenes novada pašvaldības ceļu 
rekonstrukcija, II. kārta” ietvaros. 
Bilskas pagastā autoceļa Otkari – 
Zariņi un Brantu pagastā Ozolkal-
nu ceļš būvdarbu izpildi veic SIA 
„Ceļinieks 2010”, Smiltenes pagas-
tā autoceļa Jaunbilska – Strēbeles 
būvdarbu izpildi veic SIA „Ķikuti – 
99”. Projektā paredzēts 2019. gadā 
pārbūvēt arī pašvaldības autoceļus 
Kažauči – Liepkalni (Smiltenes 
pag.), Smiltene – Stariņi (Smiltenes 
pag.), Paltnieku ceļš (Brantu pag.) 
un Ķempes – Kamolkalns (Variņu 
pag.). 

Projekta realizācija kļuva ie-
spējama piesaistot Lauku atbalsta 
dienesta fi nansējumu Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 

Tiek uzsākti projekta 
„Smiltenes novada pašvaldības 
ceļu rekonstrukcija, II. kārta” 

būvdarbi

Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014. – 2020. gadam pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta mērķis ir atbalstīt in-
vestīcijas publiskās ceļu infrastruk-
tūras kvalitātes uzlabošanai lauku 
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdar-
bību un saglabātu apdzīvotību. 

Projekta „Smiltenes novada 
pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 
II. kārta” kopējās izmaksas ir EUR  
1 217 448,61, no kurām attiecinā-
mās izmaksas ir EUR 1 151 538,53. 

Projektu paredzēts realizēt līdz 
2020. gada 30. janvārim.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja
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Projekta Nr. 17-09-AL10-
A019.2103-000001 „Kartingu trases 
atjaunošana 2. kārta” plānotie būv-
darbi ir pabeigti. Būvdarbu ietvaros 
tika veikta kartingu trases stāvvietas 
seguma atjaunošana. Darbus veica 
SIA „8 CBR”.

Projekta realizācija kļuva ie-
spējama piesaistot Lauku atbal-
sta dienesta fi nansējumu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam 
apakšpasākuma „Darbību īsteno-

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Īstenoti projekta 
„Kartingu trases atjaunošana 

2. kārta” būvdarbi

šana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ietva-
ros. Projekts tiek īstenots kā koppro-
jekts, kur otrs dalībnieks projektā ir 
biedrība „Tehniskais sporta klubs 
„Smiltene””.

Projekta mērķis ir pilnveidot 
kartingu trases stāvvietas laukumu, 
lai varētu uzlabot daudzfunkcionālā 
sporta un atpūtas kompleksa piedā-
vāto pakalpojumu kvalitāti. 

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja

Paziņojums par dolomīta ie-
guves derīgo izrakteņu atradnes 
„Dzeņi” iecirkņos „Kalna Kades-I” 
un „Kalna Kades-II” Smiltenes no-
vada Grundzāles pagastā ietekmes 
uz vidi novērtējuma precizētā un 
papildinātā Ziņojuma iesniegšanu 
Vides pārraudzības valsts birojā.

Paredzētā darbība ir dolomīta ie-
guve derīgo izrakteņu atradnes „Dze-
ņi” iecirkņos „Kalna Kades – I” un 
Kalna Kades – II” Smiltenes novada 
Grundzāles pagastā.

Paredzētās darbības ierosinā-
tājs: SIA „Īpašumi EG” (reģ. Nr. 
40103442701, adrese: „Tigranas”, 
Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-
5015).

Informācija par IVN procedūru: 
Vides pārraudzības valsts biroja lē-
mums Nr. 155 par ietekmes uz vidi 
novērtējuma piemērošanu paredzē-

Par dolomīta ieguves derīgo 
izrakteņu atradnēm „Dzeņi” 
iecirkņos „Kalna Kades-I” un 

„Kalna Kades-II”
tajai darbībai pieņemts 2015. gada 
11. jūnijā, IVN programma izsniegta 
2015. gada 2. septembrī. Sākotnējās 
sabiedriskās apspriešanas sapulce 
norisinājās 2015. gada 16. jūlijā. 
Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas 
laiks no 2017. gada 17. marta līdz 
2017. gada 20. aprīlim. Ziņojuma 
sabiedriskās apspriešanas sapulce 
tika organizēta 2017. gada 31. martā 
plkst. 17:30 Grundzāles pagasta pār-
valdes aktu zālē.

Precizētais un papildinātais zi-
ņojums iesniegts Vides pārraudzības 
valsts birojā 2018. gada 7. maijā. 

Ar precizēto un papildināto Zi-
ņojumu var iepazīties izstrādātāja 
SIA „AMECO vide” tīmekļa vietnē 
www.amecovide.lv (sadaļā Jaunu-
mi).

Ziņojuma sagatavotājs: 
SIA „AMECO vide” 

Šā gada 23. aprīlī uzsākušies 
būvdarbi projektā „Autoceļa posma 
Smiltene – Rauziņa infrastruktūras 
rekonstrukcija uzņēmējdarbības vi-
des uzlabošanai”. Par būvdarbu izpil-
di noslēgts līgums ar SIA „8 CBR”. 
Sākotnēji objektā veikti sagatavoša-
nās darbi, kā arī uzsākta virsūdeņu 
novadīšanas sistēmas izbūve.

Projekta mērķis ir veicot auto-
ceļa Smiltene-Rauziņa transporta 
infrastruktūras uzlabošanu, radīt šim 
autoceļam piegulošajās teritorijās 
vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu 
uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt 
konkurētspēju, nodrošinot sociālo 
un ekonomisko aktivitāšu pieejamī-
bu Smiltenes novada uzņēmējiem 
un iedzīvotājiem.

Projekta realizācija kļuva iespē-
jama piesaistot Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfi nansējumu 
Darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība" 5.6.2. specifi skā at-
balsta mērķa „Teritoriju revitalizāci-
ja, reģenerējot degradētās teritorijas 

Uzsākta autoceļa „Vidzemes 
šoseja – Lauciņi” pārbūve

atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām” ietvaros.

Atbilstoši sagatavotajam teh-
niskajam projektam, paredzēts pār-
būvēt autoceļu „Vidzemes šoseja – 
Lauciņi” 0,92 km garumā, tai skaitā 
veikt ceļa pamata konstruktīvo kārtu 
pastiprināšanu, veikt karstā asfalta 
seguma ieklāšanu, izbūvēt virsūde-
ņu novadīšanas sistēmu, uzstādīt ap-
rīkojumu, u.c. 

Plānots, ka projekta rezultātā 
atbalstītajā teritorijā tiks radītas vis-
maz 5 jaunas darbavietas, komer-
santi veiks investīcijas vismaz 1,3 
miljonu EUR apmērā, tiks atjaunota 
ražošanas teritorija vismaz 5 ha pla-
tībā.

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir EUR 540 945,86, no 
kurām  Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda līdzfi nansējums ir  EUR 
261 460,00.

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas 

nodaļas projektu vadītāja

Aktuālā informācija par būvniecības 
projektiem Smiltenes novadā

Smiltenes novadā šobrīd aktīvi 
norit vairāki nozīmīgi Smiltenes no-
vada pašvaldības īstenoti būvniecī-
bas projekti, kuru mērķi ir labiekār-
tot iedzīvotāju un tūristu iecienītākās 
atpūtas vietas, risināt autovadītāju 
un gājēju drošības jautājumu. 

Gaujas ielas posma no Audēju 
ielas līdz Raiņa ielai pārbūve

Kopš 2017. gada augusta 
Smiltenes novada dome īsteno 
pašvaldības projektu „Smiltenes 
pilsētas Gaujas ielas posma no 
Audēju ielas līdz Raiņa ielai pār-
būve” 

Saskaņā ar izstrādāto būvpro-
jektu tiek veikta esošā brauktuvju, 
ietvju segumu un inženierkomunikā-
ciju tīklu pārbūvi. Pašlaik ir paveikti 
inženierkomunikāciju tīklu izbūves 
darbi,  brauktuves nesošo pamata 
kārtu izbūve, asfalta apakškārtas 
ieklāšana, turpinās darbi pie ietvju 
apmaļu uzstādīšanas un bruģakmens 
seguma ieklāšanas ietvēm un stāv-
vietām, atbalstsienas izbūves.

Pēc iepirkuma procedūras re-
zultātiem Gaujas ielas posmu no 
Audēju ielas līdz Raiņa ielai pār-
būves darbus veic SIA „8CBR”. 
Kopējās plānotās izmaksas projekta 
īstenošanai ir 945 000 euro. Ielas 
pārbūvi plānots pabeigt līdz šī gada 
31. jūlijam.

Norit Smiltenes Vecā parka 
un tam pieguļošo teritoriju kom-
pleksā pārbūve

Atsākušies darbi pie Vecā parka 
1.celiņa (posmā no centrālā laukuma 
līdz Brūža ielai) un 4. celiņa pārbū-
ves, pēc pārbūves celiņiem būs jau-
ns asfalta segums, kā arī celiņi pēc 
pārbūves būs apgaismoti diennakts 
tumšajā laikā. Projekta ietvaros 
tiek veikta kaskādes dīķīšu tīrīšana, 
ūdens teknes betonēšana ar laukak-
meņiem, atbalstsienas betonēšana 
dīķītim, kas piekļaujas 1. celiņam, 
kā arī teritorijas labiekārtošana ap 
kaskādes dīķīšiem, uzstādot jaunus 
soliņus, zem kuriem tiek veidots 
šķeltā bruģakmens iesegums. Darbi 
līdz galam jāpabeidz arī pie minerāl-
materiālu seguma takām – pie avoti-
ņa laipas un pontonu laipas noejām.  

2017. gadā uzsāktos Vecā parka 
un tam pieguļošo teritoriju kom-
pleksās pārbūves darbus veic SIA 
„Ceļinieks2010”. Kopējās plānotās 
būvdarbu izmaksas 453503 euro. 
Darbus plānots pabeigt līdz 2018.
gada 30. jūnijam.

Aprīļa beigās ir noslēdzies iepir-
kums par darbiem, ko Vecajā parkā 
plānots uzsākt šogad „Vecā parka un 
tam pieguļošo teritoriju kompleksā 
pārbūve – 12. un 13. kārta”. Pro-
jekta ietvaros plānots veikt laipas 
izbūvi no Abulas ielas ieejas līdz 
tiltiņam, kas atrodas dīķīšu kaskā-
des augšpusē un šķilu kāpņu izbūvi 
no koka laipas līdz 1.celiņam, laipu 
paredzēts arī izgaismot diennakts 
tumšajā laikā. 

„Vecā parka un tam pieguļošo 
teritoriju kompleksā pārbūve – 12. 
un 13. kārta” – darbus plānots veikt 
līdz š.g. oktobra beigām. Kopē-
jās plānotās būvdarbu izmaksas 
113190 euro. Visus pārbūves dar-
bus Vecajā parkā plānots pabeigt 

līdz 2020. gadam.
Smiltenes stadiona servisa 

ēkas un skatītāju tribīņu būvnie-
cība

No 2017. gada maija aktīvi 
norit Smiltenes stadiona labiekār-
tošanas darbi – stadiona servisa 
ēkas un skatītāju tribīņu ar 250 
skatītāju vietām būvniecība. 

Projekta mērķis ir pilnveidot un 
attīstīt sporta un atpūtas kompleksu 
„Teperis”, izbūvējot sporta procesu 
atbilstošas servisa telpas, kas ikdie-
nā kalpos Smiltenes pilsētas bērnu 
un jaunatnes sporta skolas, Smilte-
nes tehnikuma un Smiltenes vidus-
skolas audzēkņiem, kā arī sporta 
klubu vajadzībām un sporta pasā-
kumiem. Saskaņā ar ēkas plānoju-
mu, tajā atradīsies ģērbtuves, dušas 
un tualetes, treneru telpas, tualetes 
apmeklētājiem, noliktavas, tehnis-

kās telpas, u.c. telpas. Paredzētas 
apjumtas tribīnes ar 250 skatītāju 
vietām. 

Varētu teikt, ka galvenie būv-
darbi pie ēkas ir pabeigti, pašlaik 
tiek turpināti pēdējie darbi pie iekš-
telpu apdares un ēkas ārējās fasādes 
apdares, un ja viss labi veiksies, ēku 
plānots nodot ekspluatācijā līdz šā 
gada jūlijam.

Atbilstoši iepirkuma konkur-
sa rezultātiem, Smiltenes stadio-
na servisa ēkas un skatītāju tribī-
ņu jaunbūves būvēšanu veic SIA 
„R.K.C.F.Renesanse”. Kopējās 
plānotās būvniecības izmaksas ir 
632893 euro. 

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ilze Sausā, 
Saimnieciskās darbības nodaļas 

vadītāja 
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No 23. aprīļa līdz 1. maijam 
Smiltenes novada domes delegā-
cija devās darba vizītē uz Vācijas 
Federatīvo Republiku, lai tiktos 
ar Vācijas sadraudzības pilsētas 
Villihas (Willich) un Vīzenbahas 
(Wiesenbach) pašvaldību pār-
stāvjiem, ar kurām tiek uzturēti 
kontakti un sadarbība izglītības, 
kultūras un sportā jomās.

Ar abām Vācijas pilsētām sa-
draudzība aizsakās pirms vairāk kā 
25 gadiem ar mūsu kolektīvu – mei-
teņu kora „Rudzupuķes”, jauniešu 
kora „Lido”, tautas deju ansambļa 
„Ieviņa”, jauktā kora „Pakalni”, 
grupas „Kaimiņi” – koncertiem un 
piedalīšanos festivālos un pilsētu 
svētkos. Veidota aktīva sadarbība 
starp Villihas skolām un Smiltenes 
ģimnāziju, organizēti skolēnu mācī-
bas apmaiņas braucieni un viesoša-
nās viesģimenēs,  savukārt Vīzenba-
hā tika organizētas Smiltenes bērnu 
un jauniešu sporta skolas vieglatlētu 
grupu treniņu nometnes un sacensī-
bas.  

Lielu ieguldījumu sadarbības 
veidošanā abās Vācijas pilsētās ir 
devušas tieši sadraudzības biedrības: 
Villihā Vācu – Latviešu sadraudzī-
bas biedrība, kuru vada Volfgangs 
Broks (Wolfgang Brock) un Hilde-
garde Špāna (Hildegarde Sphan), 
savukārt Vīzenbahā  Vācu – Latvie-
šu sadraudzības biedrība, kuru vada 
Brigite Staubere (Brigitte Stauber) 
un Frīdberts Kaizers (Fridbert Kai-
ser). 

Parakstīts partnerlīgums ar 
Villihas pašvaldību 

Villihas mērs J. Haijes un Smil-
tenes novada domes priekšsēdētājs 
G. Kukainis  Smiltenes novada 
domes delegācija piedalījās svinī-
gā ceremonijā, kur tika parakstīts 
skolu partnerlīgums starp Smilte-
nes vidusskolu un Villihas ģimnā-
ziju (Lise Meitner Gymnasium), 
savukārt vakarā Nērsenes pilī notika 
svinīgs sadraudzības partnerlīguma 
parakstīšanas pasākums starp Smil-
tenes novada pašvaldību un Villi-
has pašvaldību, tādējādi nostiprinot 
2017. gada 22. jūnijā Smiltenē pa-
rakstīto partnera līgumu starp abām 
pašvaldībām. 

Partnerības līguma ietvaros abas 
pašvaldības apņemas arī turpmāk ie-
stāties par līdzšinējo sadarbību, brī-
vībā un mierā stiprināt Eiropas vie-
notību un draudzību starp Latvijas 
un Vācijas tautām, veicināt kontak-
tus kultūras, izglītības un tālākizglī-
tības, sociālās, jauniešu apmaiņas, 
saimnieciskās, dabas aizsardzības 

Smiltenes novada pašvaldība nostiprina sadarbību ar 
Vācijas sadraudzības pilsētām

un tūrisma nozarēs.
Svinīgajā pasākumā Villihas 

mērs Jozefs Haijes (Joseph Heyes) 
savā uzrunā atzīmēja, ka pirmie 
kontakti starp Villihas iedzīvotājiem 
un latviešiem radās 1990. gadā, kad 
latvietis Dr. Einārs Pelss aizsāka pir-
mo komunikāciju ar savas ģimenes 
dzimteni. 1997. gadā tika nodibināta 
Vācu – Latviešu sadraudzības bied-
rība, kurai līdz šim ir pievienojušies 
gandrīz 150 dalībnieki. No starptau-
tiskas koru sadarbības radās skolu 
un koru partnerības, un 1997. gadā 
tika realizēts pirmais skolēnu ap-
maiņas projekts. Šo gadu laikā orga-
nizēti dažādi starpkultūru projekti ar 
skolām, klubiem, biedrībām un sko-
lēnu apmaiņas. Šī draudzība ir tikai 
jāpaplašina un jāpapildina. Jozefs 
Haijes: „Ar šo otru mūsu pilsētas 
Villihas partnerības līgumu tiek ap-
stiprinātas ilggadīgas un  draudzī-
gas vācu un latviešu attiecības starp 
Villihu un Smilteni. Pilsētu partne-
rības ne tikai savieno tautas, bet kā 
jebkurās attiecībās, viss ir atkarīgs 
no cilvēkiem, kuri tās veido. Konkrē-
ti pasākumi un tikšanās, personīga 
draudzība ir svarīgi. Bet vēl daudz 
svarīgāk ir brīvībā un mierā stip-
rināta  Eiropas vienotība, solidāra 
palīdzība ar preču apmaiņu ekono-
mikas un labklājības veicināšanai, 
kā arī abu tautu kultūru izpratne un 
novērtēšana. Mūsu pienākums ir Ei-
ropu veidot tā, lai visa pasaule tajā 
redzētu kopības un vienotības pa-
raugu. Un tieši tāpēc es esmu pār-
liecināts, ka mums visiem kopā tālāk 
jāstrādā priekš Eiropas nākotnes. 
Noslēgtais partnerības līgums starp 
Smiltenes novadu un mūsu Villihu ir 
tikai neliels solītis šajā virzienā. Bet 
kā vienā japāņu sakāmvārdā tiek 
teikts – arī visgarākais ceļš sākas 
ar šādu pirmo mazo solīti. Uzskatī-
sim šo dienu kā nākamo sasniegumu 
starptautiskās kopības veidošanas 
procesā! Lai dzīvo draudzība starp 
Villihu un Smilteni!”

Smiltenes novada pašvaldības 
priekšsēdētājs Gints Kukainis savā 
uzrunā atzīmēja gandarījumu, ka 
mūsu draudzību noslēdzām arī ar 
sadraudzības līgumu starp Smilte-
nes vidusskolu un Villihas ģimnā-
ziju: „Tieši jaunieši būs tie, kas nā-
kotnē veidos mūsu pilsētas, novadus 
un valsti, tāpēc uzticēšanās viņiem 
šodien mums atmaksāsies nākotnē. 
Mūsu savstarpējai draudzībai mēs 
esam ielikuši pareizos pamatus, tā-
pēc paldies varam teikt mūsu vies-
ģimenēm, jo mūsu draudzība pastāv 
ne tikai starp mūsu pašvaldībām vai 

mūsu skolām, bet arī starp mums kā 
cilvēkam vienam pret otru.” 

Atkalredzēšanās ar sirsnīgām 
ģimenēm Vīzenbahā 

Vizītes ietvaros no 27. aprīļa 
līdz 1. maijam delegācija devās 
arī uz otru Smiltenes pašvaldības 
sadraudzības pilsētu Vīzenbahu 
(Wiesenbach), kur piedalījās Vī-
zenbahas un Francijas pilsētas 
Donerijas (Donnery), kas arī ir 
Smiltenes sadraudzības pilsēta,  
30 gadu sadraudzības jubilejas 
svinībās. 

Vizītes ietvaros Vīzenbahas 
mērs Ēriks Grābenbauers (Eric Gra-
benbauer) Smiltenes pašvaldības 
pārstāvjiem izrādīja Vīzenbahas pa-
matskolu, kurā mācās vairāk kā 100 
skolēni, un informēja, ka, pateicoties 
augstajai dzimstībai, plānots īstenot 
jaunas piebūves būvniecību, jaunie-
šu centru, kā arī iepazīstināja ar pil-
sētas plānošanas un saimnieciskiem 
jautājumiem, jauno projektu saistībā 
ar kapsētas digitalizāciju,

Smiltenes pilsētai sadraudzī-

ba ar Vīzenbahas pilsētu aizsākas 
pirms vairāk kā 20 gadiem izglītī-
bas jomā, kad Smiltenē kā brīvprā-
tīgais angļu un vācu valodas skolo-
tājs ieradās Valters 
Vestermans (Wal-
ter Westerman). 
Deviņdesmit vie-
nu gadus vecais 
Vestermana kungs 
bija patiesi aizkus-
tināts, ar asarām 
acīs, satikt smil-
teniešus un ap-
runāties, atceroties tos laikus, kad 
pieņēma lēmumu doties uz Smil-
teni mācīt bērniem angļu valodu. 
Kā viņš teica: „Esmu saķēris lipīgu 
„Latvijas un Smiltenes vīrusu” uz 
visu mūžu.”  Lai gan dzīvošanas 
apstākļi tajā laikā bija ļoti pieticīgi, 
atmiņas esot ļoti skaistas. V. Vester-
mans smejoties atceras, ka vietējie 
pilsētas iedzīvotāji pirms viņa ie-
rašanās brīnījās par to, kā viņš var 
mācīt svešvalodu, ja pats neprot ru-
nāt latviski. 

Neskatoties uz svinīgo ofi ciālo 
pasākumu, šī noteikti bija patīkama 
atkalredzēšanas ar vācu ģimenēm, 
kas ilgus gadus viesos ir uzņēmušas 
gan jauniešu kora „Lido”, gan TDA 
„Ieviņa” dalībniekus, gan jaunos 
vieglatlētus, kas tagad jau ir studen-
ti. Ar fotogrāfi ju palīdzību atmiņās 
kavējās un sirsnīgus sveicienus uz 
Latviju sūtīja Doris Ullmann, Hil-
de un Edgars Staudt, Ekkehard un 
Isolde Priebus un citas ģimenes, kas 
ar mīļu vārdu atcerējās mūsu skolē-
nus.

Plānots, ka abu pilsētu delegā-
cijas Latvijā viesosies šā gada jūlijā. 
Villihas Vācu – Latviešu sadraudzī-
bas biedrības koris „Juli” apmeklēs 
Smilteni 3. un 4. jūlijā, kā arī ar 
vairākiem koncertiem, kā ārzemju 
kolektīvs, piedalīsies Dziesmu un 
deju svētkos Rīgā, bet Vīzenbahas 
pašvaldības delegācija viesosies 
Smiltenē pilsētas svētku laikā. 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

 13. maijā Smiltenes pilsētas 
Kultūras centrā noslēdzās bronzas 
monētas pasniegšana novada jaun-
dzimušajiem bērniem. Monētas ar 
bērna rociņu nospiedumu un tekstu 
„vieta, kur augt!” aversā un Smilte-
nes novada ģerboni reversā kopumā 
svinīgajos pasākumos pasniegtas  
130 2017. gada jaundzimušajiem 
un viņu vecākiem (Bilskas pagastā 
– 7, Blomes pagastā – 9, Brantu pa-
gastā – 3, Grundzāles pagastā – 5, 
Launkalnes pagastā – 12, Palsma-

turpinājums no 1. lpp. nes pagastā – 10, Smiltenes pagastā 
– 14, Variņu pagastā – 4, Smiltenes 
pilsētā – 65). Rociņu nospiedums 
monētā simbolizē novada attīstību, 
izaugsmi, jo rokas nekad darba ne-
baidās. 

Smiltenes novada domes 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Dace Ērģele stāsta, ka no vecākiem 
līdz šim ir saņēmusi tikai pozitīvas 
atsauksmes, vairums vecāki bija 
patiesi priecīgi par šādu dāvāto  
skaisto mirkli un dāvanām. Dace 
Ērģele saka paldies visu jau apcie-

moto vārdā, pagastu pārvaldnie-
kiem par mīļo vecāku un viņu jaun-
dzimušo sagaidīšanu pasākumā, kā 
arī paldies par sagādātajiem muzi-
kālajiem priekšnesumiem pasāku-
ma laikā. „Ir liels prieks raudzīties 
vecāku pateicības pilnajās acīs, kas 
sniedz prieku strādāt. Novēlam, lai 
ikviens vecāks savam bērniņam 
sniedz tikai to labāko un savu atva-
si pasargā no visa sliktā – sāpēm, 
likstām, lai bērniņš augtu laimīgs, 
vesels un gudrs!”

Tāpat vēlamies atgādināt, ka 

par godu Starptautiskajai ģimenes 
dienai 19. maijā Smiltenes pilsētas 
kultūras centrā norisināsies svinī-
go laulību ceremonijas jaunajiem 
pāriem, kas ir Smiltenes novada 
domes dāvināta svinīga  laulību re-
ģistrācijas ceremonija, par kuru ir 
jāmaksā vien valsts noteiktā node-
va – 14,00 euro. Šogad šo iespēju 
izmantos septiņi Smiltenes novada 
pāri.

Atgādinām, ka par fotogrāfi jām 
no bronzas monētas pasniegšanas 
pasākumiem aicinām interesēties 

Smiltenes novada domes Dzimtsa-
rakstu nodaļā, tālrunis 64707572, 
e-pasts dace.ergele@smiltene.lv.  
Tās ģimenes, kuras nevarēja ieras-
ties uz pasākumu, aicinātas saņemt 
piemiņas monētu Smiltenes novada 
domes Dzimtsarakstu nodaļā vai 
jaundzimušā deklarētās dzīvesvie-
tas pagasta pārvaldē.

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

un praktikante 
Samanta Sanda Ozoliņa

Villihas mērs J. Haijes un Smiltenes novada 
domes priekšsēdētājs G. Kukainis.

Smiltenes novada domes pārstāvji ar V. Vestermani un F. Kaizeru.

Vīzenbahas mērs Ē. Grābenbauers un 
Smiltenes novada domes priekssēdētājs 

G. Kukainis.

Domes izpilddirektora vienieks A. Lapiņš pasniedz gleznas ar 
Tepera ezera promenādi Vīzenbahas un Donerijas mēriem.  
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Maija sākumā Smiltenes vi-
dusskolas zālē pulcējās 2. – 12. 
klašu izglītojamie, kas šajā mācību 
gadā, piedaloties  valsts, reģiona 
un novada organizētajās mācību 
priekšmetu olimpiādēs un konkur-
sos, ieguvuši visaugstākos rezultā-
tus. Kopā ar olimpiāžu un konkur-
su uzvarētājiem priecājās un svētku 
mirkli baudīja arī viņu vecāki un 
skolotāji, kas skolēniem bija palī-
dzējuši apliecināt savas zināšanas 
un erudīciju visaugstākajā līmenī.

Skolas direktore Ilze Vergina, 
uzrunājot klātesošos, pateicās sko-
lēniem, skolotajiem un bērnu vecā-
kiem par ieguldīto darbu, akcentē-
jot – lai gūtu panākumus, ir jābūt 
nopietnam darbam. To apliecināja 
arī pasākuma viesis – dziedātājs 
Ralfs Eilands. Viņš sarunā ar  pasā-
kuma dalībniekiem atklāja, ka līdz 
panākumiem, kādi ir šobrīd, bijis 
jānoiet grūts un sarežģīts ceļš, bi-
jušas daudzas neveiksmes un zau-
dējumi, bet, ja cilvēks zina, ko vē-
las, nedrīkst padoties, un bieži vien 
tieši neveiksmes ir tās, kas pasaka 
priekšā – ja gribi būt uzvarētājs, 
jāstrādā ar sevi, jāpilnveido sevi, 
laiks jāizmanto lietderīgi, nevis jā-
iznieko.

Šajā mācību gadā skolēni pie-
dalījās 37 mācību priekšmetu olim-
piādēs un konkursos, iegūstot 116 
godalgotas vietas (1. – 6. klašu gru-
pā 51 skolēns; 7. – 12. klašu grupā 
65 skolēni). 

 12 skolēni piedalījās 9 valsts 
olimpiādēs Rīgā, un visi godam 
pārstāvēja skolas un novada godu.  
Visaugstākie sasniegumi valsts 
olimpiādēs ir 10. klases skolniekam 
K. Pakulim – matemātikas olimpi-
ādē 3. pakāpes diploms; 8. klases 
skolniekam R. Averātam – mājtu-
rības un tehnoloģiju olimpiādē – 
atzinība;  12. klases skolniecei K. 
Ķikutei lingvistikas olimpiādē  – 
atzinība. 

Vidzemes reģiona 3. klašu 
matemātikas  olimpiādē piedalījās 
trīs 3.klašu  izglītojamie no kat-
ras Vidzemes reģiona skolas. Šo-
gad olimpiādē zināšanās mērojās 
33 skolēni. Mūsu skolas 3. klases 
skolnieks P. Grabovskis olimpiādē 
ieguva 2. vietu.

Vidzemes reģiona skolēnu zi-
nātniski pētniecisko  darbu konfe-
rencē veiksmīgi tika aizstāvēti trīs 
mūsu skolas skolēnu darbi, kurus 
izstrādāja 11. klases skolnieces 
A. Halilova (bioloģijā), E. Kaupe 
(fi zikā) un R. Buša (pedagoģijā). 
Kopvērtējumā visas trīs meitenes 
pārliecinoši ieguva vajadzīgo pun-
ktu skaitu, lai kvalifi cētos nāka-
majai kārtai, un piedalījās Latvijas 
skolēnu 42. zinātniski pētniecisko 
darbu konferencē Rīgā.   

Šogad skolēni, tāpat kā ie-
priekšējos mācību gados, aktīvi 
iesaistījās arī Vidzemes Jauno ģeo-
grāfu skolas nodarbībās. Sezonas 
kopvērtējumā 6. – 7. klašu grupā 
R. Bleikšs ir 2. vietā, 11. klašu 
grupā E. Lapiņš kļuva par sezonas 
uzvarētāju. Skolu kopvērtējumā 
(kopā sezonā tika pārstāvētas 20 

Smiltenes vidusskolā svētki olimpiāžu un konkursu 
uzvarētājiem

Vidzemes skolas) Valmieras Valsts 
ģimnāzijai 1. vieta, Madonas Valsts 
ģimnāzijai 2. vieta. Sacensībā par 
trešo spēcīgāko Vidzemes skolu 
Smiltenes vidusskolai izdevās pār-
spēt Cēsu Valsts ģimnāziju. 

Vidzemes reģiona 8. klašu ko-
mandu ģeogrāfi jas olimpiādē šogad 
piedalījās 17 Vidzemes reģiona 
labākās komandas no Cēsu, Gul-
benes, Limbažu, Madonas, Smilte-
nes, Valkas, Valmieras novadiem. 
Smiltenes novadu pārstāvēja mūsu 
skolas  divas komandas. Komanda, 
kuras sastāvā startēja  R. Averāts, 
E. Bediķe un K. Sīmanis, ieguva 3. 
vietas diplomu. 

Savukārt Vidzemes novada ska-
tuves runas konkursā 8. klases skol-
nieks K. Sīmanis ieguva 1. pakāpes 
diplomu, 2. klases skolnieks J. Nulle 
un 11. klases skolnieks G. Zavadskis 

ieguva 2. pakāpes diplomu. 
Vidzemes reģiona mūzikas 

olimpiādē 8. klases skolniece K. 
Šiliņa ieguva 3. vietu, bet viņas 
kompozīcija reģionā tika atzīta par 
vislabāko.

Jau sešpadsmito reizi skolēni 
piedalījās projekta „Miksike” rīko-
tajās Latvijas sacensībās „Rēķini 
galvā”. Trijās neklātienes kārtās 
piedalījās daudzi skolēni, bet Lat-
vijas fi nāla klātienes pieccīņā savas 
spējas rādīja 9 mūsu skolas skolē-
ni, no kuriem tikai paši labākie tika 
uzaicināti pārstāvēt valsti pasaules 
mēroga sacensībās Ukrainā, un tie 
bija 3. klases skolēni K. Dance, 
M. Kuprišs, I. Beļakovs un devītās 
skolas skolniece K. Būce. 

Bet 5. klases skolniece J. Pa-
kalne Nacionālās skaļās lasīšanas 
sacensībās reģionā ieguva 1. vie-

tu, un tā ir iespēja piedalīties fi nā-
la sacensībās Rīgā. Līdzi Jasmīnai 
uzaicināta doties visa klase – tā ir 
dāvana klasei no Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas. 

Priecājamies par visu skolēnu 
augstajiem sasniegumiem un sa-
kām „paldies” par ieguldīto darbu 
gan skolēniem, gan visiem peda-
gogiem, gan skolēnu vecākiem par 
atbalstu!

Pēc pasākuma visiem tā dalīb-
niekiem bija iespēja nofotografē-
ties kopā ar mākslinieku R. Eilan-
du, iegūt viņa autogrāfu un  baudīt 
SIA „Vibo” sarūpēto cienastiņu un 
parunāties.

Lai mums visiem saulains, krā-
sām un notikumiem bagāts pavasa-
ris, lai veiksmīgs mācību gada pē-
dējais mēnesis, lai gandarījums par 
paveikto un panākumi arī nākamajā 
mācību gadā!

Smiltenes vidusskola aktīvi 
iesaistās starptautiskos projektos

„Erasmus+” ir ES programma, 
kas atbalsta izglītību, apmācības, 
jaunatnes un sporta jomu Eiropā, un  
tās ietvaros Smiltenes vidusskolā 
viesojās skolēni un skolotāji no Vā-
cijas, Dānijas, Polijas un Somijas. 
Projekta temats „Dažāda pieredze, 
vienota nākotne”  ir saistāms ar iz-
pratnes veicināšanu par tolerances 
jēdzienu, līdz ar to darba plānā bija 
dažādas aktivitātes:  simulācijas 
spēle, pilsētas iepazīšana ar uzde-
vumiem, katras valsts prezentācija, 
valsti raksturojošu kinofi lmu skatī-
šanās un diskusija par redzēto u.c. 

Šobrīd skolēni devušies mājās un 
mēs esam sākuši gatavoties nāka-
majai starptautiskajai vizītei, kas 
noritēs septembrī Dānijā.

Bet aprīļa nogalē Smiltenes 
vidusskolas 20 skolēni un 3 skolo-
tājas devās darba vizītē uz Vācijas 
pilsētu Villihu (Willich), lai nedēļas 
garumā iesaistītos izglītības un kul-
tūras apmaiņas aktivitātēs. Nozī-
mīgākais notikums šajā nedēļā bija 
skolu partnerības līguma parakstī-
šana ar Lise Meitner Gymnasium, 
kurā tika apstiprināta apņemšanās 
sadarboties arī turpmāk. Nedēļas 
laikā tika apmeklētas tuvākās pilsē-
tas Ķelne un Diseldorfa, kā arī ie-
pazīta skola un tās tuvākā apkārtne. 
Skolēniem bija iespēja apmeklēt 
vienu no nozīmīgākajiem Eiropas 
kultūras pieminekļiem – Ķelnes 
domu, kā arī viesoties federālās 
zemes Ziemeļreinas – Vestfālenes 
Landtāgā un tikties ar vienu no tā 
deputātiem. Skolēni piedalījās arī 
mūzikas, mākslas un sporta stun-
dās, prezentēja mūsu valsti, kā arī, 
viesojoties ģimenēs, iepazina vācu 
kultūru un tradīcijas.

10. – 12. klašu skolēniem, kas 
kā otro svešvalodu apgūst krievu 
valodu, maija sākumā tika dota ie-
spēja klātienē iepazīties ar krievu 
kultūru un arhitektūras pieminek-
ļiem, dodoties ekskursijā uz Sankt-
pēterburgu. Šī bija lieliska iespēja 
savām acī redzēt to, par ko teorē-
tiski skolēni bija mācījušies krievu 
valodas stundās.

Skolas administrācija

Izglītība

Olimpiāžu laureāti 7. – 12. klašu grupā.

Vidusskolnieki prezentē Latviju un iepazīst Sanktpēterburgu.
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Notikumi Smiltenes tehnikumā
Straujiem soļiem tuvojas mā-

cību gada noslēgums. Vairākums 
Smiltenes tehnikuma ceturto kursu 
audzēkņu jau veiksmīgi aizstāvējuši 
profesionālās kvalifi kācijas praksi. 
Aiz muguras Žetonu vakars, priek-
šā – eksāmeni un izlaidums.

Šogad ar īpaši labiem rezultā-
tiem profesionālās kvalifi kācijas 
praksi aizstāvēja nākamie veteri-
nārārsta asistenti. Vairākums jau-
niešu ieguva augstāko novērtējumu 
– deviņas un desmit balles. Zemākā 
atzīme – septiņas balles. Daudzi au-
dzēkņi izmantoja skolas un „Eras-
mus+” projektu piedāvāto iespēju 
doties praksē uz ārzemēm. 

Visu pavasari Smiltenes tehni-
kumā notiek skolas teritorijas uz-
kopšana. Apsaimniekojamā platība 
ir liela, tāpēc strādā arī skolotāji un 
audzēkņi. 

„Bez jokiem – mēs aizlido-
jam!”

„Mēs aizlidojam!  Bez jokiem, 
mēs aizlidojam,” 13. aprīlī, Smilte-
nes tehnikuma Žetonu vakarā teica 
skolas nākamie absolventi. „Tagad 
esat izgājuši fi niša taisnē. Ceļa galā 
gaida lielā balva! Novēlu, lai tā 22. 
jūnijā, skolas izlaiduma dienā, jums 
visiem iekrīt kabatā,” jauniešiem 
vēlēja skolotāja Maija Jančevska. 
Savukārt audzēkņi teica paldies 
skolotājai, kurai visus četrus skolas 
gadus varējuši zvanīt jebkurā dien-
nakts laikā. Mīļas kā mammas sa-
viem audzināmajiem kursiem visus 
četrus tehnikumā pavadītos gadus 
bijušas arī kursu audzinātājas Vita 
Audere, Aija Skrastiņa, Irēna Prie-
de un Līga Ābeltiņa, kura šajā laikā 
vienlaikus izaudzinājusi divus nā-
kamo “ceļinieku” kursus.

Bez piecām minūtēm absol-
venti dalījās atmiņās par tehnikumā 
pavadīto laiku un priecēja klāteso-
šos ar priekšnesumiem par četriem 
tehnikumā pavadītajiem gadiem un 
profesiju, kas noteiks viņu turpmā-
kos dzīves mērķus un virzienu.

„Pirms lūdz – tici, pirms runā 
– klausies, pirms tērē – nopelni, 
pirms raksti – domā, pirms pado-
dies – mēģini, pirms mirsti – dzī-
vo,” jauniešus uzrunāja skolas 
direktors Andris Miezītis. „Svarī-
gākais, ka jūs dzīvē esat vajadzīgi 
citiem un lai jums vienmēr apkārt 
ir draugi! Atcerieties skolu, jo jūs 
esiet piederīgi šai skaistajai vietai, 
Smiltenei un tehnikumam! Atcerie-
ties, ka žetons, kuru šodien saņē-
māt, aicina tiekties uz augšu! Līdz 
fi nišam vairs nav tālu... Parādiet, ka 
jūs visi varat to sasniegt!”

Panākumi skatēs un 
konkursos

12. aprīlī Smiltenes tehnikuma 
jaunieši Ralfs Lauris Miška, Uldis 
Knoks un Ernests Raudulis pārstā-
vēja skolu republikas profesionālo 
izglītības mācības iestāžu skatuves 
runas konkursā. Ralfs Lauris Miška 
konkursā nopelnīja pirmās pakā-
pes diplomu, bet Uldis Knoks un 
Ernests Raudulis – otrās pakāpes 
diplomus.

Tehnikuma deju kolektīvs 
„Amatnieki” (vadītāja - Anda Kal-
niņa) 13. aprīlī piedalījās deju ko-
lektīvu koprepertuāra pārbaudes un 
deju svētku dalībnieku atlases skatē 
lieluzvedumam „Māras zeme”. Jau-

nieši stingrajā atlasē, kurā piedalī-
jās arī deju autori, tika pie B grupas 
2. pakāpes diploma un vasarā dejos 
lieluzvedumā „Māras zeme”. 

Smiltenes tehnikuma audzēk-
ņi Baiba Broka, Anna Teicāne, 
Niklāvs Ādams Pētersons un San-
dis Botckis 25. un26. aprīlī kopā ar 
114 dalībniekiem no citām Latvijas 
profesionālās izglītības iestādēm 
piedalījās nacionālā jauno profesio-
nāļu konkursā „SkillsLatvia 2018”. 
Anna Teicāne startēja nominācijā 
„Restorānu serviss”. Baiba Broka 
pārstāvēja skolu nominācijā „Viesu 
uzņemšana”. Niklāvs Ādams Pēter-
sons un Sandis Botckis demonstrēja 
prasmes smago spēkratu remontē-
šanā un apkopē. Baiba Broka kon-
kursā izcīnīja otro vietu Latvijā. 

 „Erasmus+” jaunumi
No 28. līdz 30.maijam Smilte-

nes tehnikumā notiks starptautiska 
konference „ECVET praksē - iz-
aicinājumi un risinājumi”.

„Pasākuma laikā dalīsimies 
informācijā par Smiltenes tehniku-
ma un skolas sadarbības partneru 
izstrādāto un īstenoto stratēģis-
kās partnerības projekta „ECVET 
vienības kā sākotnējā vai papildu 
apmācība Eiropas veterinārārsta 
asistenta diplomam” rezultātiem,” 
informē skolas starptautisko pro-
jektu vadītāja Inguna Avota.

„Kopīgi izvērtēsim Latvijas 
profesionālas izglītības attīstības 
virzienus, tai skaitā modulāro izglī-
tību. Dalīsimies pieredzē par darba 
vidē balstītu izglītību.

Iepazīstināsim ar Igaunijas, 
Nīderlandes, Zviedrijas, Itālijas un 
Lietuvas pieredzi ECVET, kā arī - 
novitātēm profesionālajā izglītībā 
un pieaugušo apmācībā.”

Konferencē piedalīsies pār-
stāvji no Izglītības un zinātnes 

ministrijas (IZM), Valsts izglītības 
attīstības aģentūras (VIAA), Valsts 
izglītības satura centra (VISC), 
Latvijas Darba devēju konfederā-
cijas (LDDK), ECVET eksperti, 
uzņēmumu pārstāvji, veterinārārsti, 
skolotāji un skolēni.

28. maijā skolā notiks starp-
tautiska koučinga meistarklase 
„Koučings kā kompetence interna-
cionālajā profesionālajā apmācībā. 
To vadīs Zviedrijas mācību portāla 
„Intelligent Mindsets” starptautis-
ko projektu vadītāja Anastasija Ne-
krasova.” 

Konferences laikā darbosies 
„brīvais mikrofons”, būs iespēja 
satikt potenciālos projekta partne-
rus no dažādām valstīm – skolām 
un uzņēmumiem, uzdot jautājumus 
un uzklausīt ieteikumus. Laipni lū-
dzam Smiltenē ceriņu ziedēšanas 
laikā!

Rudītei Bentai – 
„Sudraba skalpelis”

Smiltenes tehnikuma ilggadējā 
veterināro priekšmetu skolotāja, ve-
terinārārste Rudīte Benta Latvijas 
veterinārārstu biedrības ikgadējā 
konferencē par mūža ieguldījumu 
veterinārmedicīnā saņēmusi atzi-
nības balvu „Sudraba skalpelis”! 
Rudīte Benta 42 gadus nesavtīgi 
glābusi daudzu pacientu dzīvības 
un palīdzējusi mūsu četrkājaina-
jiem draugiem atgūt veselību. Savā 
bagātajā darba pieredzē viņa jau 
38.gadu dalās ar Smiltenes tehniku-
ma audzēkņiem. Paldies skolotājai 
par skaisto mūža darbu! 

Jauno audzēkņu 
uzņemšana

No 11. jūnija Smiltenes teh-
nikumā sāksies jauno audzēkņu 
uzņemšana. Vienīgi nesen mainī-

Izglītība Smiltenes novadam ir viena no svarīgākajām vērtī-
bām, tāpēc Latvijas simtgades ietvaros novada izglītības iestādes 
ir izveidojušas pasākumu plānu „Skolas atver durvis”, aicinot 
Smiltenes novada iedzīvotājus svinēt simtgadi kopā. 

Pasākumu sērijas „Skolas atver durvis” ietvaros, divās mācību 
iestādēs jau ir aizvadīti simtgades svinībām paredzētie pasākumi. 
Aprīļa mēnesī Palsmanes pagasta PII notika Sporta diena „Saules 
un vēju virpulī pa Latvijas pilsētām”, kā arī „Atvērto durvju diena”, 
kurā jaunajiem audzēkņiem un viņu vecākiem bija iespēja iepazīties 
ar bērnudārzu un tam apkārt esošo teritoriju. Launkalnes sākumsko-
la aprīļa mēnesi aizvadīja aktīvi svinot valsts simtgadi, piedaloties 
konkursā „100 darbi Latvijai”, kura laikā tika nomazgāti un koriģēti 
uzraksti uz divām norādes plāksnēm, pēc kuru apstrādāšanas Laun-
kalnes pamatskola tapa par Launkalnes skolu, kā arī tika izveidota 
jauna apdare skolas tuvumā esošajai kontrolakai – tā tika izgreznota 
ar bērnu vāktiem un apgleznotiem akmeņiem. Pašreiz Launkalnes 
sākumskola piedalās Latvijas jaunatnes foto konkursā „Mana zeme 
skaistā”.

Mācību gadam noslēdzoties, Smiltenes novada izglītības iestādes 
aicina ģimenes un citus interesentus apmeklēt „Skolas atver durvis” 
paredzētos pasākumus. 

Vēlamies minēt, ka visi Smiltenes novada iedzīvotāji tiek aici-
nāti apmeklēt Smiltenes pilsētas Kultūras Centrā, 28. aprīlī jau atvēr-
to, novada pirmsskolu iestāžu un grupu veidoto radošo darbu izstādi 
„No sendienām līdz Latvijas simtgadei”, kura būs apskatāma līdz šā 
gada 5. jūnijam.

Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste un

 Vidzemes augstskolas praktikante Samanta Sanda Ozoliņa 

Smiltenes novada 
izglītības iestādes mācību 
gada noslēgumā aicina uz 

pasākumiem 
„Skolas atver durvis”

jušies profesiju standarti un līdz ar 
to jaunajā mācību gadā profesijas 
ēdināšanas pakalpojumu speciālists 
vietā aicinām apgūt profesiju pa-
vārs (mācību ilgums – četri gadi), 
viesnīcu pakalpojumu speciālista 
profesijas vietā būs profesija vies-
mīlības pakalpojumu speciālists. 
Izglītības kvalifi kāciju pavārs un 
konditors (mācību ilgums – gads) 
vietā piedāvāsim profesijas pavāra 
palīgs un konditora palīgs. Visas 
jaunās mācību programmas būs 
maksimāli pietuvināts attiecīgo no-
zaru prasībām un darba videi. 

2018./2019. m.g. jauniešiem 
ar pamata izglītību četru 
gadu laikā piedāvājam 
apgūt darba tirgū 
pieprasītas profesijas:

veterinārārsta asistents• 
pavārs• 
viesmīlības pakalpojumu spe-• 
ciālists
celtniecības  un ceļu būves • 
mašīnu mehāniķis
ceļu būvtehniķis• 
hidrobūvju būvtehniķis• 
automehāniķis• 
lopkopības tehniķis• 

• 
Audzēkņiem ar vidējo 
izglītību piedāvājam 
1,5 gada laikā apgūt 
profesijas:

veterinārārsta asistents/lopko-• 
pības tehniķis
celtniecības un ceļu būves ma-• 

šīnu mehāniķis
hidrobūvju būvtehniķis• 
Jauniešu garantijas program-• 
mu ietvaros gada laikā var 
iegūt profesijas:
pavāra palīgs• 
konditora palīgs• 
kokapstrādes iekārtu operators• 

Ja pirms dokumentu iesnieg-
šanas vēlaties atbraukt uz Smil-
tenes tehnikumu, iepazīties ar tā 
mācību programmām, satikt sko-
lotājus un apmeklēt skolas veteri-
nāro klīniku, mācību virtuves, res-
torānu, simulatoru klasi un mācību 
korpusu „ceļiniekiem”, iepriekš 
jāpiesakās pa tālr. 26183654 vai 
25960449. Vairāk par šo iespēju la-
siet – http://smiltenestehnikums.lv/
jaunumi/821-ekskursija-profesio-
nalaja-izglitiba

Kontakti: „Kalnamuiža 10”, 
Smiltenes pagasts, Smiltenes no-
vads, LV 4729, tālr. 64707657, 
64707654, e-pasts: smiltenestehni-
kums@gmail.com.

 
„Pūra vedināšana” 
Smiltenes tehnikumā 

Aicinām Smiltenes tehnikuma 
bibliotēkā, Kalnamuižā 5  aplūkot 
biedrības „Smiltenes pūra lāde” 
dalībnieču rokdarbu izstādi „Pūra 
vēdināšana”! Lasītavā apskatāma 
arī skolas darbinieces Ineses Bedi-
ķes gleznu izstāde. 

Baiba Vahere, 
Smiltenes tehnikums

Rudīte Benta saņem atzinības balvu „Sudraba skalpelis!”

Tehnikuma deju kolektīvs „Amatnieki”.
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9. maijā Smiltenes 
novada bibliotēkā sirsnī-
gā, izzinošā un atraktīvā 
veidā tika nosvinēta Ei-
ropas diena.

Eiropas dienas svinības tika atklātas Smiltenes 
novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā, kur 
uz pasākumu bija ieradušies Smiltenes vidusskolas 
4.c klases skolēni ar audzinātāju Anitu Žeļezkinu un 
bibliotekāri Daigu Oti.

Pasākuma ietvaros skanēja franču, gruzīnu un 
latviešu mūzika, par kuru rūpējās programmas „Eras-
mus+” brīvprātīgās Mariam Tlashadze no Gruzijas 
un Lucie Hoarau no Francijas. Viktorīnas „Atpazīsti 
Eiropas valstis karodziņos” rīkotājus patīkami pār-
steidza bērnu lieliskās zināšanas, atpazīstot Eiropas 
valstu karodziņus. Veiklākie un erudītākie saņēma 
balvas. Aizrautīgos dejas ritmos visus iesaistīja Ma-
riam no Gruzijas. Par piemiņu katrs pasākuma da-
lībnieks saņēma pateicības balviņas.

Eiropas dienas svinības turpinājās Smiltenes 
novada bibliotēkā kopā ar senioriem – sarunās par 
ceļošanu kā kultūrvēsturisko vērtību izzināšanas 
veidu, uzklausot Līvu Anderšmiti no Smiltenes TIC, 
kura pastāstīja par ceļojumu iespējām, vairāk paka-
vējoties pie skaistās Horvātijas, iepazīstot Francijas 
un Gruzijas kultūrvēsturisko mantojumu Lucie un 

Eiropas diena Smiltenes novada bibliotēkā

Norisināsies labdarības 
pasākums 

„Balta, balta mana sirds”

Mariam sagatavotajās prezentācijās, izspēlējot erudīcijas 
spēli „Izzini Eiropas kultūras mantojuma vērtības", iepa-
zīstoties ar izstādes prezentāciju „Mūsu pēdas Eiropas kul-
tūras mantojumā: Smiltenes podniekmeistars ar pasaules 
slavu: Jēkabam Drandam 165”. Arī šajā pasākumā apmek-
lētājus priecēja Mariam un Lucie muzikālie priekšnesumi 
un latviešu valodas zināšanas. 

No 9. maija līdz 15. jūnijam Periodikas lasītavā apska-
tāma Artūra Lielā fotogrāfi ju izstāde „Mirkļu mozaīka”. 

Pasākumu rīkoja Smiltenes ESIP koordinatore Alda 
Liuke un fi nansēja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

Alda Liuke,
Smiltenes novada bibliotēkas bibliogrāfe, 

ESIP koordinatore

MAIJS 
20. un 21. maijā fi lma „Ded-

pūls 2”. 
20. maijā plkst. 18.00; 21. 

maijā plkst. 19.00  Pērnajā gadā 
jauniešu popularitāti guvušās fi l-
mas turpinājums.

22. maijā  plkst. 19.00 latviešu 
fi lmas „Baltu ciltis” pirmizrāde   
19.00. 

Filma par 13. gadsimta baltu 
tautām, kas vēlāk izveidoja latvie-
šu nāciju. Filmas galvenais varo-
nis, tirgotājs Larss no Gotlandes, 
apceļo zemes, ko apdzīvo kurši, 
latgaļi, sēļi, zemgaļi, prūši, jātvin-
gi, galindi, augštaiši un žemaiši, 
kas tobrīd sasnieguši savu augstā-
ko attīstības pakāpi. Vēsturiskas 
rekonstrukcijas un inscenējumi 
ļaus ieskatīties Baltijas reģiona 
seno tautu, Eiropas pēdējo pagānu 
dzīvē – ko viņi darīja, kam ticēja 
un kas viņus darīja stiprus?

Kultūra

Smiltenes novada 
bibliotēkā no 24. aprīļa 
līdz 30. jūnijam, atzīmējot 
mūsu novadnieka Roberta 
Knostenberga 110. dzim-
šanas dienu, apskatāma 
izstāde „Simtgades laik-
meta liecības gleznotāja 
Roberta Knostenberga 
(1908–1986) zīmējumos 
un gleznās”.

Izstāde tika atklāta 24. 
aprīlī „Bibliotēku nedēļas 
2018” ietvaros, lai sabied-
rībai darītu zināmu un po-
pularizētu novada kultūrvēsturisko 
mantojumu.  

Roberts Knostenbergs dzimis 
1908. gada 22. aprīlī Smiltenes 
pagasta „Andreikās” sešu bērnu ģi-
menē. Savas skolas gaitas viņš ie-
sāka tuvējā Pauzuļu skolā, kur par 
zīmēšanas skolotāju strādāja māks-
linieks Zēgners, kurš saskatījis 

Novadniekam R. Knostenbergam veltīta 
izstāde bibliotēkā

zēna dotības un mudinājis mācīties 
tālāk.  Ar izcilību beidzis draudzes 
skolu. Glezniecību apgūt viņš de-
vās uz Rīgu. Mihailovska darbnīcā 
Roberts Knostenbergs iepazinās ar 
grafi ķi Jāzepu Delveri un gleznotāju 
Pēteri Ozoliņu. Šī draudzība turpi-
nājās visa mūža garumā.  Iestājoties 
Mākslas akadēmijā, Roberts kā ļoti 

talantīgs audzēknis uzreiz 
tika pārcelts otrajā kursā. 
Glezniecību viņam mācījis 
Vilhelms Purvītis. Diemžēl 
pēc tēva nāves Robertam 
bija jāizdara smaga izvēle 
– pārdot mājas, lai varētu 
turpināt studijas akadēmijā, 
vai atgriezties lauku sētā. 
Roberts izvēlējās atgriez-
ties „Andreikās”.  Tomēr 
viņš izmantoja katru mir-
kli, lai skicētu, zīmētu un 
gleznotu. 

Roberts Knostenbergs 
apglabāts Smiltenes kapos.

Izstādē apskatāmi R. Knosten-
berga eļļas gleznojumi, zīmējumi, 
kokgriezumi, kā arī interesanti ma-
teriāli par pašu mākslinieku un viņa 
ģimeni. 

Sagatavoja Alda Liuke,
Smiltenes novada bibliotēkas 

bibliogrāfe

23.,24. un 27. maijā plkst. 18.00 
fi lma bērniem  „Divi pīlēni un zos-
tēviņš” (3D).  Zostēviņš Pengs ir īsts 
ņurdētājs. Viņam nav ne „bremžu“, 
ne atbildības sajūtas, jebkuri notei-
kumi šķiet smieklīgi. Tomēr tas ne-
var turpināties bez gala.

28., 29. un 30. maijā plkst. 18.00 
fi lma bērniem „Tārtiņa Tatiņa pie-
dzīvojumi” (3D) Tārtiņš vārdā Ta-
tiņš iekuļas lielos piedzīvojumos, 
kad viņa ģimene kopā ar pārējiem 
gājputniem aizlido uz dienvidiem, 
atstājot viņu vienu.

JŪNIJS
No 1. līdz 17. jūnijam latviešu 

fi lma „Blēži” (1., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 
11., 12., 13., 14., 17. jūnijs).  Pirm-
izrāde 1.jūnijā plskt. 19.00; Citās 
darbdienās 20.00; svētdienās: 19.00.  

Intars Rešetins raudās, Rēzija 
Kalniņa dominēs, Ralfs Eilands pa-
kļausies, bet Ieva Florence izģērbsies 

jaunajā Andreja Ēķa komēdijā.  
No 18. jūnija – kinoteātra 

darba pārtraukums.

JŪLIJS
No 20.jūlija līdz 2.augustam 

fi lma  „Mamma Mia 2. Mēs at-
kal esam klāt” (20., 22., 23., 24., 
25., 26., 29., 30., 31.VII un 1. – 
2.VIII.   Sākumi 20.00, svētdienās 
19.00.

Muzikālās komēdijas „Mam-
ma Mia!” autori aicina atkal at-
griezties saulainajā Grieķijas salā, 
lai atklātu, kā aizsākās „Mamma 
Mia!” varoņu stāsts! Pirmā iemī-
lēšanās, labākās draudzenes, krāš-
ņi tērpi (un platformenes!), dzies-
mas, dejas, smiekli un jautrība 
– sviniet vasaru kopā ar „Mamma 
Mia! Mēs atkal esam klāt”! 20. 
jūlijā Vispasaules pirmizrāde.
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Smiltenes novada bibliotekāres ar Erasmus + 
brīvprātīgajām 

Starptautiskajā bērnu aizsar-
dzības dienā, 1. jūnijā, norisināsies 
ikgadējais labdarības akcijas „Bal-
ta, balta mana sirds” pasākums. 
Ģimenes ir mīļi gaidītas apmeklēt 
dažnedažādās aktivitātes bērnu 
rotaļu laukumā, kā arī izrādi „Kā 
kļūt par varoni?!”.

Labdarības akcijas „Balta, balta 
mana sirds” mērķis ir vākt līdzekļus 
Smiltenes novada bērniem ar veselī-
bas problēmām. Saziedotie līdzekļi 
tiek ieskaitīti speciālā labdarības 
kontā, un, vēršoties Smiltenes no-
vada domes Sociālajā dienestā, ir 
pieejami vecākiem pēkšņas bērna 
saslimšanas, slimības saasinājuma 
gadījumā vai ikdienas nepieciešamī-
bu nodrošināšanai. Ziedojumu kas-
tītes gada garumā bija izvietotas da-
žādos pasākumos, piemēram, Bērnu 
rīts, vokālā ansambļa „Prieks, kur 
Tu rodies?!” jubilejas koncertā un 
citos. Labdarības akcija, kā ik gadu, 
noslēgsies ar krāsainiem svētkiem 
visai ģimenei.  

Arī šogad neiztikt bez labdarī-
bas tirdziņa! Esiet mīļi aicināti uz 
andeli „Labas lietas, lētas lietas – 
nāciet un pērciet!”, kurā varēs ie-
gādāties dažādus roku darinājumus. 
Ienākumi tiks ziedoti labdarības ak-
cijai „Balta, balta mana sirds”.

Gaidāmas arī dažādas radoši – 
izzinošas darbnīcas. Būs iespējams 
izmēģināt dažādas ar aušanu un 
citiem rokdarbiem saistītas tehni-
kas kopā ar Tautas lietišķās māks-
las studijas „Smiltene”lielajām 
un mazajām dalībniecēm. Kopā ar 
Smiltenes novada bibliotēkas kolek-
tīvu lieli un mazi varēs asināt prā-
tu, meklējot tikumus latviešu tau-
tasdziesmās, bet izpausties radoši 
varēs kopā ar mākslinieku – grafi ķi, 
Latvijas Mākslas akadēmijas stu-
dentu Sandi Mūrnieku. Būs iespē-
jams iemēģināt roku „stencil” teh-
nikā jeb attēla veidošanā, izmanto-
jot krāsas aerosolu un trafaretu. Būs 
arī iespēja izzināt Smiltenes nova-
da Pašvaldības policijas un Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta darbu un aprīkojumu.

Smiltenes Tehnikuma skolotā-
ji un audzēkņi aicinās piedalīties ra-
došajā meistardarbnīcā „Ne vien 
gardi, bet veselīgi”, ļaujot iepazīt 
gastronomijas pasauli, pārtikas pro-
duktus gan fi ziski aptaustot un izpē-
tot, gan tos nogaršojot un salīdzinot. 
Būs iespējams pagatavot garšīgus 
un veselīgus našķus – „smūtijus”, 
salātus un citus. Meistardarbnīcu or-
ganizē Smiltenes novada domes So-
ciālais dienests projekta „Pasākumi 
sabiedrības veselības veicināšanai 
Smiltenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/
I/052) ietvaros.

Aizraujošajā zinātnes pasaulē 
varēs doties kopā ar “Aspired Inte-
ractives”:

„Izgatavo savu fl eberi” – da-
lībnieki varēs iejusties superaģentu 
laborantu lomā un veidot savu Fla-
beri, kā populārajā bērnu fi lmā. Fla-
beris, ko bērni izveido, ir īpatnējas 
konsistences, mīksts veidojums da-

žādās krāsās. Bieži vien tiek dēvēts 
par “gudro plastilīnu”. To var ņemt 
rokās, dažādi staipīt un mīcīt. Dar-
bnīca piemērota bērniem no 5 gadu 
vecuma.

„Kosmiskā raķete” – pirmajā 
daļā dalībnieki pēc noteikta parauga 
izgatavo raķeti, piešķirot savu uni-
kālu dizainu. Otrajā daļā, izmantojot 
īpašu ierīci un gaisa plūsmas prin-
cipu, raķetes tiks šautas gaisā. Dar-
bnīca piemērota gan bērniem, gan 
jauniešiem.

„Augļu labirints” – lielformāta 
grīdas spēle, kuras misija ir rosināt 
interesi par tehniskajām nozarēm. 
Spēlētāja uzdevums – ar pēc iespē-
jas mazāku darbību skaitu savākt 
pēc iespējas vairāk laukumā izvie-
toto augļu. Spēles gaitā spēlētājiem 
jāizveido algoritmi vienkārša line-
ārā uzdevuma risināšanai, jāplāno 
darbību secība, jāprognozē rezultāts 
un jāpārbauda izpildes iespējamība 
ar plānotajiem algoritmiem. Varbūt 
izklausās sarežģīti, bet patiesībā – 
aizraujoši!

Plkst. 15:00 izskanēs sirs-
nīgs koncerts „No sirds uz sir-
di” ar Smiltenes novada bērnu vo-
kālo ansambļu piedalīšanos. Kon-
certā dzirdēsiet: ansambli „Šurum-
burums” (skolotāja – Eva Uldri-
ķe), „Mazā varavīksne” (skolotāja 
– Arta Egle) un „Blēņas” (skolotāja 
– Signe Baltere). Plkst. 16:00 lieli 
un mazi ir mīļi aicināti izbaudīt lielo 
burbuļu brīnumaino pasauli kopā 
ar „Mārtiņa burbuļi”. Gaidāmi gan 
burbuļošanas paraugdemonstrēju-
mi, gan iespēja pašiem pūst milzu 
burbuļus.

Dienas noslēgumā, plkst. 18:00 
Smiltenes pilsētas Kultūras centrā 
būs skatāma radošās apvienības „Te-
ātris un ES” izrāde visai ģimenei 
„Kā kļūt par varoni?!”. Režisors 
– Armands Ekštets. Ieeja – par zie-
dojumiem labdarības akcijai “Balta, 
balta mana sirds”. Pēc izrādes tiks 
paziņoti akcijas rezultāti.

Mūsu vidū dzīvo mazas sirsni-
ņas, kurām ir nepieciešama mūsu 
palīdzība un atbalsts. Pašdarināts 
darbiņš labdarības tirdziņam, zie-
dojums un neviltots smaids-mazās 
lietas, kas kādām ir ļoti svarīgas. 
Atvērsim savas baltās, baltās sirdis, 
lai palīdzētu Smiltenes novada bēr-
niem ar veselības problēmām!
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Sports

13. maijā, svinot Latvi-
jas valsts simtgadi un godi-
not riteņbraukšanas tradīcijas 
novadā, norisinājās Smiltenes 
novada Vienības velobrauc-
iens, kura laikā dalībnieki veica 
vairāk kā 100 km garo distanci, 
izriteņojot visu Smiltenes no-
vadu.

Smiltenes novada Vienības 
velobrauciena mērķis bija ap-
braukt ar velosipēdiem Smiltenes 
novada teritoriju, iegriežoties 
visos pagastu centros. Par velo-
brauciena dalībnieku varēja kļūt 
ikviens, kurš kaut uz nelielu ceļa 
posmu pievienojās velobrauciena 
iniciatīva grupai un ar velosipēdu 
nobrauca savām spējām un vēlmei 
atbilstošu distanci. Kopumā 
braucienā piedalījās gandrīz 70 
riteņbraucēji, no kuriem  vairāk kā 

30 nobrauca visus 113 km. 
Sporta pārvaldes vadītājs 

Guntars Markss ir gandarīts par 

aizvadīto braucienu un visiem 
dalībniekiem, kas pievienojās šajā 
vienotības braucienā: „Mani pat-

VeloLifestyle/
SmiltenesBJSS 
riteņbraucēji startē 
Kurzemē

28. un 29. aprīlī norisinājās 
J. Baukša piemiņas kausa sacen-
sības šosejas riteņbraukšanā, kur 
divās dienās tika aizvadīti trīs 
starti, dažādās disciplīnās. Kopu-
mā VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 
guva labus un izcilus rezultātus. 
5 km individuālajos braucienos jau-
nākajā, D zēnu, vecuma grupā uzva-
ru izcīnīja Olivers Jēkabs Skrapcis, 
bet Dānielam Apsem – 5. vieta, 14. 
dalībnieku konkurencē un kritērija 
braucienos, kur starp vienaudžiem, 
atkal uzvarēja Olivers, bet Dānie-
lam – 5. vieta. Arī Klintai Zvejnie-
cei izcīnīta – 5. vieta, savā meiteņu 
grupā.

„top!” ielu stafetes
1. maijā Smiltenē notika „top!” 

ielu stafetes. Dalībnieku skaits pār-
sniedza 1000. Sacensības notika 
350 m skrējienā pirmsskolas vecu-
ma bērniem un 1.klašu skolēniem; 
6 x 350 m stafešu skrējieni –  2. – 
3.klašu skolēniem, 4. – 5.klašu sko-
lēniem, 6. – 7. klašu skolēniem, 8. 
– 9. klašu skolēniem, 10. – 12. klašu 
skolēniem un pieaugušajiem. 

Sporta aktualitātes

Aizvadīts Smiltenes novada Vienības velobrauciens

19. maijā Abulā, Tepera 
ezera promenādē, norisināsies 
starptautiskas sacensības airē-
šanas slalomā – Latvijas kausa 
2. posms, kurā piedalīsies atlēti 
no Latvijas, Lietuvas un Igauni-
jas, kā arī varēs redzēt Baltijas 
valstu kajaku un kanoe junioru 
sportistus. 

Smiltenes novadam ir teicama 
reputācija sportisko vērtību stipri-
nāšanā gan atbalstot profesionālus 
sportistus, gan īstenojot idejas, lai 
fi ziski aktīvi būtu visi. Sporta dzīvē 
tiek piedāvāti daudz un dažādi pa-
sākumi, padomājot gan par aktīvā 
dzīvesveida cienītājiem, gan norišu 
baudītājiem skatītāju lomā.

Latvijas kausa 2. posms airēšanas slalomā arī šogad norisināsies Smiltenē

Paplašinot airēšanas slaloma 
ģeogrāfi ju un popularizējot šo olim-
pisko sporta veidu, un redzot, ka 
Smiltenes iedzīvotāji un viesi lab-

prāt pozitīvās emocijas tver, pava-
dot laiku pie gleznainā Tepera ezera 
un tā labiekārtotajā promenādē, Vi-
dzemes sporta asociācijai no 2017. 

iesi pozitīvi pārsteidza mūsu no-
vada iedzīvotāju, no kuriem tikai 
reto iepriekš biju manījis sacīkšu 

trasēs, izturība un spēja pieveikt 
visu distanci, kuras patiesais gar-
ums izrādījās 113 kilometri. Ikvi-
enu dalībnieku priecēja mūsu no-
vada pagastu sakoptība, ainaviskie 
dabas skati, un, protams, pagastu 
pārvaldnieku un kultūras darba or-
ganizatoru organizētā velobrauc-
iena dalībnieku siltā sagaidīšana 
pagastu centros. Paldies par 
iesaistīšanos pasākuma veiksmīgai 
norisei sakām arī Dingu un Bra-
kovsku ģimenēm, kā arī ikvienam 
dalībniekam, kurš Vienības velo-
brauciena dalībnieku pulciņam 
pievienojās kaut uz nelielu ceļa 
posmu.”

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

„Smiltene/ BJSS” pastiprina 
uzbrukuma līniju, 
atspēlējas un viesos sakauj 
„Audu”

5. maijā Komanda.lv Latvijas 
Futbola čempionāta 1. līgas cetur-
tās kārtas spēlē Raimonda Dūmiņa 
vadītā „Smiltene/ BJSS” vienība 
izbraukumā prata atspēlēties no 
0:1, un ar rezultātu 3:1 pārspēja 
„Audas” komandu. Ar vārtu guvu-
miem smilteniešu labā izcēlās Elvis 
Teremko, Rūdis Rozītis un Kristers 
Aldis Puriņš. Starpsezonu periodā 
smiltenieši pastiprinājuši uzbruku-
ma līniju ar Ralfu Akminu un Ralfu 
Apsīti. 

Orientēšanās sporta 
Aktualitātes
Ziemeļu divdienu sprints

5. maija vakarā Ādažos norisi-
nājās arī Latvijas sprinta kausa 2. 
posms „Ziemeļu divdienu sprints”, 
kurā startēja vairāk, kā 200 dalīb-
nieki. Savu pirmo uzvaru sprinta 
sacensībās svinēja Anete Stabiņa 
S-12 grupā. Otrajā vietā S-14 grupā 
Anda Jaunmuktāne. Sieviešu Elites 
grupā otrajā vietā Liene Brūvele un 
trešajā vietā Laura Savicka.

Ziemeļu divdienas
5. un 6. maijā Mežgarciemā, 

Carnikavas novadā ar „Ziemeļu div-
dienu” sacensībām turpinājās Latvi-
jas kausa izcīņa. Paralēli norisinājās 
arī MTBO sacensības, kopā pulcējot 
vairāk, kā 500 dalībnieku. Divu die-
nu summā godalgas par pirmajām 
vietām saņēma S-10 grupā Kitija 
Abula un S-40 grupā Ieva Godiņa. 
Par otrajām vietām S-14 grupā Anda 
Jaunmuktāne, S21E grupā Laura Sa-
vicka un V-35 grupā Jānis Matvejs. 
Trešās vietas izcīnīja S-18 grupā 
Elīna Skopāne, V-20 grupā Ilgvars 
Caune, V21A grupā Artūrs Gulbis 
un V-50 grupā Jānis Nulle. Ceturtās 
vietas Agnesei Jaunmuktānei S-14 
un Renāram Kļaviņam V-14. Piek-
tajās vietās V-10 Emīls Tarass, V-50 
Māris Stabiņš un V-20 Matīss Slikš-
jānis.

Eiropas čempionāts 
orientēšanās sportā

6. maijā Eiropas čempionātā 
orientēšanās sportā Latvijas izlases 
dalībniekiem labāko rezultātu uz-
rādījis Artūrs Pauliņš, fi nišējot 38. 
vietā. Finālam kvalifi cējās arī Andris 
Jubelis, kurš ierindojās 54. vietā. Par 
čempioniem vīriešu konkurencē kļu-
va Šveices sportisti Matiass Kiburcs 

un Daniels Hubmans, kuri uzrādīja 
vienādu laiku 14:44, bet Artūrs Pau-
liņš 4,1km garajā distancē atpalika 
1:50, ierindojoties 38. vietā. Andris 
Jubelis distancē pavadīja 3:04 il-

gāk nekā līderi un fi nišēja 54.vietā.
Sieviešu konkurencē par Eiropas 
čempioni kļuva zviedriete Tuve 
Aleksandersone.

gada 22. līdz 23. aprīlim bija gods 
un gandarījums Abula upē zem 
dambja rīkot Latvijas kausa sacen-
sības, tāpēc arī šogad starptautiskas 
sacensības airēšanas slalomā nori-
sināsies Smiltenē, valdošo sportis-
ko atmosfēru novadā padarot vēl 
aizraujošāku un azartiskāku.

Ļaujot sportistiem iesildī-
ties pirms lielajām sacensībām, 
piektdien, 18. maijā plkst. 18:00 
pusstundu paredzēti ofi ciālie tre-
niņbraucieni, bet pašas sacensības 
norisināsies 19. maijā. 

Sacensību norise:
plkst. 12:00 – 12:45 pirmais un 

otrais brauciens četrās laivu klasēs 

pieaugušajiem atlētiem no Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas:

K1M- 35+, OPEN, U18;
K1W- 35+, OPEN, U18;
C1M- 35+, OPEN, U18;
plkst. 14:30 – 15:15 pirmais 

un otrais brauciens Baltijas valstu 
kajaku un kanoe junioriem un ju-
niorēm. 

K1M- U12, U14,U16;
K1W- U14, U16;
C1M- U16
C1W- U18, OPEN.

Kaspars Pakers,
Vidzemes sporta asociācijas

Valdes loceklis

Paldies ikvienam dalībniekam par lielisko braucienu un kopā būšanu! 
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Pasākumi Smiltenes 
pilsētas 

Kultūras centrā 

Pasākumi novada 
pagastos 

MAIJĀ
No 4. līdz 28. maijam Palsmanes Kultūras namā apska-
tāma izstāde „No vecmāmiņas bufetes”
19. maijā plkst. 15:00 Launkalnes tautas namā Laun-
kalnes bērnu popgrupas „Blēņas” koncerts, piedalās deju 
studija „Kristāls”. Ieeja uz pasākumu  1,00 eiro, bērniem 
bez maksas. Pēc pasākuma visi mīļi aicināti uz Muzeju 
nakts pasākumu Kleperu saimniecībā 
19. maijā plkst. 19:00 Smiltenes novada muzejā „Mēru 
muiža” Muzeju nakts pasākums „Liec šūpulī man baltu 
dienu” 
24. maijā plkst. 18:00 Grundzāles brīvdabas estrādē 
Smiltenes novada sākumskolu koru koncerts „Ar tautas-
dziesmu plaukstā”. Ieeja bez maksas
25. maijā plkst. 20:00 Variņu tautas namā LU studen-
tes Lailas Legzdiņas diplomdarba koncerts „Ar deju caur 
dziesmu pa dzīvi”. Ieeja bez maksas
26. maijā plkst. 19:00 Smiltenes Jāņukalna estrādē vasa-
ras sezonas atklāšana. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētku ieskandināšanas pasākums „Es esmu 
Latvija!”. Koncertā piedalās Smiltenes novada Dziesmu 
un deju svētku kolektīvi, koncerta vadītāji Dita Lūriņa un 
Raimonds Celms, režisors Valdis Lūriņš
plkst. 22.00 pēc koncerta balle ar grupām „Labvēlī-
gais Tips” un „Sarīkojumu ansamblis”, ieeja uz balli  
5,00 eiro

JŪNIJS
1. jūnijā plkst. 21.00 Palsmanes brīvdabas estrādē vasa-
ras sezonas atklāšanas pasākums ar muzikālu joku izrādi 
„Laimes formula”, piedalās Jānis Paukštello un Laila Ilze 
Purmaliete. Sliktu laika apstākļu gadījumā pasākums no-
tiks telpās
plkst. 22.00 balle ar grupu „Ceļojums”
2. jūnijā Grundzālē „Svētki Brīvības ielas 145. kilomet-
rā”. Plkst. 18.00 pulcēšanās satiksmes autobusu pieturā, 
gājiens uz pieminekli, veltītu komunistiskā genocīda 
upuru piemiņai. plkst. 19.00 Grundzāles kultūras nama 
amatierkolektīvu koncerts Grundzāles brīvdabas estrādē. 
Īpašie viesi – ekoloģiskās mūzikas grupa „Ducele”. Ieeja 
bez maksas
plkst. 22:00 balle ar grupu „Rumbas kvartets”. Darbosies 
kafejnīca „Pie Muižkundzes” un kārumu veikaliņš „San-
da saldumi”. Ieeja 4,00 eiro
9. jūnijā plkst. 10:00 velotūrisma rallijs Bilska 2018. 
Reģistrācija plkst. 9:30, starts 10:00. Pieteikties līdz 8. 
jūnijam pa t. 29139515 vai e-pastu bilska@smiltene.lv
23. jūnijā plkst. 23:00 Grundzāles brīvdabas estrādē 
Līgo nakts zaļumballe. Muzicēs duets „Aldis un Linda”. 
Aldis Šteimanis – pazīstamo hītu „Kaija”, „Nāk nakts”, 
„Augusts” autors. Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā pa-
sākumi notiks kultūras namā
23. jūnijā Palsmanē „Stipro Līgu un Jāņu skrējiens”.    
Par laiku un norisi informācija sekos

Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā
pasākums notiks kultūras namā.

MAIJĀ
18. maijā plkst. 18:00 lielajā zālē Lauras Reimanes 
deju autorkoncerts „Kamēr ābeles zied…”, pieda-
lās Smiltenes BJIIC bērnu deju kolektīvs „Knēvelī-
ši”. Ieeja par ziedojumiem

JŪNIJĀ
1. jūnijā labdarības pasākums „Balta, balta mana 
sirds”:
No plkst. 14:00 bērnu rotaļu laukumā, Gaujas ielā 1, 
radoši – izzinošas un kustīgi – lustīgas aktivitātes visai 
ģimenei
18:00 Smiltenes pilsētas KC lielajā zālē izrāde visai 
ģimenei „Kā kļūt par supervaroni?” – piedāvā rado-
šā apvienība „Teātris un ES”, režisors – Armands Ekš-
tets un Labdarības akcijas rezultātu paziņošana
23. jūnijā no plkst. 22:00 Jāņukalna estrādē Līgo 
nakts balle kopā ar grupu „Stradivari”. Pasākuma 
laikā darbosies kafejnīca, ieeja 2,00 eiro

JŪLIJĀ
13. – 15. jūlijā Smiltenes pilsētas svētki „MANAS 
PĒDAS SMILTENES ZEMĒ”

IEEJA BEZ MAKSAS

IZSTĀDES 
SMILTENES NOVADA BIBLIOTĒKĀ 

Baznīcas laukumā 13
Novadnieka Artūra Lielā fotogrāfi ju izstāde • „Mirkļu 
mozaīka” – līdz 15. jūnijam
Izstāde • „Laikmeta liecības gleznotāja Roberta Knos-
tenberga zīmējumos un gleznās” – līdz 30. jūnijam
Novadniekam Jēkabam Drandam veltīta izstāde • 
„Mūsu pēdas Eiropas kultūras mantojumā: Smil-
tenes podniekmeistars ar pasaules slavu: Jēkabam 
Drandam 165”. Smiltenes Mākslas skolas audzēkņu 
keramikas darbu izstāde – līdz 16. jūlijam

Bērnu apkalpošanas nodaļa, Gaujas ielā 1
Elīnas Kubuliņas – Vilnes fotogrāfi ju izstāde • „Mazā 
pasaule pie tavām kājām” – līdz 25. maijam


